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Exterioridade de um lugar, operação topográfica de uma 

técnica de consignação, constituição de uma instância e de 

um lugar de autoridade (o arconte, o arkheion, isto é, 

frequentemente o Estado e até mesmo um Estado 

patriárquico ou fratriárquico), tal seria a condição do arquivo. 

Isto não se efetua nunca através de um ato de anamnese 

intuitiva que ressuscitaria, viva, inocente ou neutra, a 

originalidade de um acontecimento. 

(DERRIDA, 2001, p. 8) 
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A AVALIAÇÃO ARQUIVÍSTICA: REFLEXÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO 
DOCUMENTAL 

 

 

RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo refletir sobre a teoria e as práticas que envolvem a avaliação 

arquivística, a partir da análise de alguns autores influentes no tema. Apresenta um breve 

histórico sobre a Gestão Documental e destaca os princípios norteadores da avaliação 

arquivística, na visão de alguns teóricos, sobressaindo o conceito de arquivo, documento e o 

perfil do arquivista. Debate a questão das possibilidades de leitura/interpretação nas práticas 

arquivísticas, e por consequência na avaliação de documentos, destacando alguns fundamentos 

da Teoria do Discurso de linha francesa. Apresenta os marcos legais em relação à avaliação e a 

estreita relação com a constituição da memória. Busca-se observar, através da análise de 

entrevistas os principais fundamentos e as práticas envolvidas no processo de avaliação de 

documentos. 

 

Palavras-chave: Avaliação de documentos de arquivo; Arquivo; Documento de Arquivo; 

Leitura em arquivos; Interpretação; Patrimônio; Memória Social; Arquivística Pós-Moderna 
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ARCHIVAL APPRAISA: REFLECTIONS ON THE CONSTITUTION ON THE 

DOCUMENTARY PATRIMONY 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to reflect on the theory and practices involving archival appraisal, based on the 

analysis of some influential authors on the subject. Presents a brief history of the Document 

Management and highlights the guiding principles of archival appraisal, in the view of some 

theorists, highlighting the archive concept, records and the archivist of the profile. Discuss the 

issue of the possibilities of reading / interpretation in archival practices, and consequently in 

the archival appraisal, highlighting some fundamentals of Theory of French Discourse. Presents 

the legal frameworks regarding the archival appraisal and the close relationship with the 

formation of memory. The aim is to observe, through the analysis of interviews the main 

foundations and practices involved in the archival appraisal process. 

 

 

Keywords: Archival appraisal; Archive; Records; Reading in archives; Interpretation; 

Patrimony; Social Memory; Postmodern Archival 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho pretende ser uma reflexão sobre a teoria e as práticas que envolvem 
a avaliação documental, a partir da análise de alguns autores influentes no tema mencionado. 
Através de entrevistas com os membros da Comissão de Avaliação de Documentos, será 
observada a complexidade na aplicação dos fundamentos da avaliação de documentos em 
arquivos e suas implicações na construção do patrimônio arquivístico da instituição1. 

 

Interesse pelo tema 

 

 Para melhor contextualizar a pesquisa, considera-se necessário observar as 
motivações que impulsionaram ao interesse pelo tema. A partir da graduação em Arquivologia, 
iniciou-se a inquietação por assuntos relacionados às práticas arquivísticas, principalmente por 
questões que são pouco debatidas pela área.  Ao longo da realização das disciplinas, 
verificávamos que a Arquivologia possuía diretrizes e conceitos norteadores de suas práticas, 
como também relevantes questões que ainda careciam de aprofundamento.  Enquanto algumas 
abordagens - nas disciplinas do bacharelado - enfatizavam um caráter meramente técnico do 
fazer arquivístico, outras nos faziam refletir sobre o contexto e os atores envolvidos neste fazer: 
a partir de assuntos tão naturalizados pela área, deveriam emergir novos questionamentos.  

O trabalho de conclusão de curso intitulado “Leitura documentária: da utopia da 
padronização à inserção de correntes linguísticas” 2, foi dedicado à reflexão sobre a 
problemática enfrentada pela Documentação: o tratamento e a recuperação da informação por 
assunto, demonstrando a necessidade da indexação como forma eficaz de criar pontos de 
acesso. Este trabalho é o início dos questionamentos acerca da necessidade de analisar o ato de 
leitura/interpretação, presente não só na indexação, mas em outras atividades do fazer 
arquivístico. Através destas pesquisas iniciais, verificamos, com grande estranhamento, que 
temas envolvendo assuntos como este ainda eram pouco discutidos. 

Com o tempo e através da experiência profissional, nossas preocupações e 
questionamentos se intensificaram. Tendo em vista o trabalho prestado como arquivista em 
empresa pública estadual, entre 2006 e 2009, que iniciava um projeto financiado pela FAPERJ 
– Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – pudemos 
constatar que há variados aspectos a serem observados e que influenciam o planejamento para 
a gestão de documentos. E que, por vezes, todo o aparato técnico-metodológico torna-se 
insuficiente diante de determinadas demandas profissionais. As experiências vividas nesta 

                                                        
1 No decorrer do trabalho será explicado o motivo da não identificação da instituição escolhida como objeto.  
2 MENEZES, Iara Peres de. Leitura documentária: da utopia da padronização à inserção de correntes linguísticas. 
Rio de Janeiro, 2006. Monografia (Graduação em Arquivologia) – Universidade Federal Fluminense (UFF). Rio 
de Janeiro, 2006. 
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empresa nos inquietaram no sentido de problematizar os aspectos pelos quais as práticas 
institucionais podem limitar a ação do arquivista no tratamento documental. 

Em 2009, após a aprovação em concurso público, passamos a desenvolver as 
atividades profissionais em empresa pública federal. Contudo, diante da escassez de recursos 
para o setor de Documentação, da ausência de profissionais qualificados para a demanda e a 
inexistência de uma política voltada para a gestão documental, pudemos constatar que a 
Administração Pública, de modo geral, vem carecendo de programas que efetivem o tratamento 
arquivístico nos setores do serviço público. Além dos problemas descritos e o “inesperado 
despertar” da Diretoria da Empresa em foco para a área de Documentação, aprofundou as 
inquietações quanto às questões ligadas aos aspectos institucionais e suas implicações nas 
práticas arquivísticas. 

Quanto mais nos envolvíamos com o andamento dos trabalhos no setor 
responsável pela gestão de documentos e refletíamos sobre textos de José Maria Jardim3 e de 
Ana Celeste Indolfo4, percebíamos que alguns temas necessitam de maior discussão teórica na 
Arquivologia e que, algumas vezes, o aparato teórico-metodológico nos fornece uma visão mais 
tecnicista e pouco reflexiva dos aspectos socioculturais presentes nas atividades arquivísticas. 
As observações ao longo da trajetória profissional e os problemas enfrentados pela equipe 
responsável pela implantação do programa de gestão documental na empresa na qual trabalho 
nos faziam pensar sobre a conexão da teoria com as demandas do dia-a-dia da esfera 
profissional. 

O fascínio por esse tema – avaliação documental em arquivos – tem relação não 
apenas com a atuação profissional enquanto arquivista, mas por saber que o cidadão deveria ser 
parte interessada e de grande importância neste processo, pois o patrimônio documental 
envolve, além da questão política da transparência das ações do Estado, a memória, a história 
e a cultura do país. Sendo assim, mostra-se relevante a proposta de pesquisa, a fim de refletir 
sobre as implicações das escolhas quanto aos conjuntos documentais que constituirão o acervo 
arquivístico das instituições e como se dá a aplicação prática dos critérios estabelecidos para a 
avaliação documental. Nesta perspectiva, destaca-se também a importância do tema deste 
trabalho em relação ao Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais, em 
virtude da reflexão sobre o arquivo enquanto lugar de memória e objeto de reivindicações 
coletivas, tendo em vista a patrimonialização dos acervos arquivísticos. 

 

Contextualização do tema e justificativa 

 

                                                        
3 JARDIM, José Maria. Transparência e opacidade do estado no Brasil: usos e desusos da informação 
governamental. Niterói: EdUFF, 1999. 
4 INDOLFO, Ana Celeste. Dimensões político-arquivísticas da avaliação de documentos na Administração Pública 
Federal (2004-2012). Rio de Janeiro, 2013 
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 O crescimento vertiginoso da massa documental, principalmente no decorrer do 

século XX, através da diversificação das atividades econômicas, socioculturais e ações 

governamentais, além do uso e disseminação de novos suportes, impulsionou alguns países 

anglo-saxônicos e posteriormente ibero-americanos a implantar práticas de gestão de 

documentos com o objetivo inicial de otimizar o funcionamento da administração, limitando a 

produção de documentos oficiais e estabelecendo os prazos de sua guarda. 

 O conceito de gestão documental foi elaborado na década de 1940 inicialmente 

impulsionado por questões mais administrativas e econômicas do que arquivísticas. Era notória 

a preocupação com a racionalização da produção documental. Segundo Indolfo (2012:16), o 

norte-americano Philip C. Brooks é considerado o primeiro profissional a relatar o uso do 

conceito de ciclo vital de documentos - imprescindível para o programa de gestão de 

documentos - enquanto Ernest Posner e Theodore Schellenberg são referenciados como os 

responsáveis pela disseminação do conceito e de sua aplicação prática. 

 Nota-se, contudo, no início do século XXI, o fortalecimento da Arquivística com 

a publicação da Norma ISO 15489:2001 (intitulada Information and Documentation – Records 

Management) para direcionar os processos que visam garantir o controle da produção, uso, 

manutenção e eliminação de documentos. Essa norma pode ser aplicada a todo documento de 

arquivo, independente de suporte e “oferece um conjunto de elementos, requisitos e 

metodologia que faz com que os gestores das organizações e os profissionais responsáveis pela 

gestão da informação implantem e desenvolvam programas de gestão de documentos” (Indolfo, 

2012:18). 

 A partir do estabelecimento e da difusão do conceito de gestão documental, a 

literatura arquivística internacional destacou a importância da avaliação e seleção como 

atividades necessárias para a racionalização do ciclo de documentos. A avaliação é um processo 

de análise e seleção que visa estabelecer os prazos de guarda e destinação final dos documentos: 

eliminação ou guarda permanente. “A fixação da temporalidade é essencial para se alcançar a 

racionalização do ciclo documental, para reduzir, ao essencial, a massa documental dos 

arquivos e para ampliar o espaço físico de armazenamento (...)”. (Indolfo, 2012:43) 

 Observa-se, então, a avaliação como atividade e/ou processo legitimado que 

garantiria a eliminação de documentos de valor eventual (pois os possíveis usos no prazo de 

guarda estabelecido já teriam se esgotado) e a guarda permanente de documentos que 

apresentam valor secundário (seu uso refere-se a outros fins que não são aqueles para os quais 
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os documentos foram inicialmente criados). Esses últimos são considerados fontes de pesquisa 

e informação para terceiros. 

 Segundo Lousada (2012), a avaliação documental é considerada na arquivística 

um fenômeno recente, pois por vários séculos as instituições conservavam documentos que se 

constituíam em testemunhos tanto de seus direitos, como de seus privilégios. Não havia um 

processo avaliativo claro que determinasse os prazos de guarda e esclarecesse os critérios de 

salvaguarda e de preservação. Esse cenário transforma-se a partir da Segunda Guerra Mundial 

com a complexificação das atividades administrativas e o decorrente crescimento da produção 

documental, dando notoriedade, então, ao desenvolvimento e à implantação de programas de 

gestão de documentos. 

 O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (Arquivo Nacional, 2005) 

define gestão de documentos como o “conjunto de procedimentos e operações técnicas 

referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase 

corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento”. A partir da valorização de 

processos que garantem o controle de produção, uso, manutenção e eliminação de documentos, 

por consequência, efetivou-se a importância da avaliação e seleção para racionalizar o ciclo de 

vida dos documentos, com o objetivo de reduzir a massa documental, otimizar o uso do espaço 

físico e conservar os documentos de guarda permanente, constituindo assim o patrimônio 

arquivístico. 

 A historiadora e arquivista Indolfo (2012) conceitua avaliação de documentos 

como prática para analisar o uso dos documentos de arquivo para a definição dos prazos de 

guarda nas fases corrente e intermediária. Findo o prazo de guarda, o documento de arquivo 

poderá ter a seguinte destinação final: eliminação ou a guarda permanente – o que justifica essa 

destinação é a atribuição do valor secundário.  

 Na literatura internacional há consenso em considerar a avaliação documental 

como atividade essencial para a gestão de documentos, mas há posições divergentes em relação 

à possibilidade de observar variadas práticas e mecanismos no processo avaliativo. As 

divergências poderiam ser sintetizadas em dois pilares básicos: avalia-se para preservar ou 

avalia-se para eliminar. O arquivista inglês Hilary Jenkinson5 (apud Indolfo, 2012: 23) afirma 

a impossibilidade da guarda de um grande volume de documentos: “se quisessem conservar 

                                                        
5 JENKINSON, Hilary. A manual of archive administration. Londres, 1968, reedição da 2ª ed. Revista de 1937. 
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tudo, acabaria por não se ter a possibilidade prática de conservar nada: a imensa massa de papeis 

produziria sua autodestruição total”. 

 Contudo, além da dicotomia “preservar/eliminar”6, a literatura arquivística 

debruça-se sobre as discussões, no plano teórico, em torno da visão da avaliação enquanto 

“recurso técnico” e de um possível “grau de objetividade” no processo. Essa concepção, 

desenvolvida por alguns autores, tem como orientação a análise dos documentos para avaliá-

los de acordo com seu valor de prova. Este modelo tradicional é baseado na distinção entre 

valor primário e secundário estabelecido por Theodore Schellenberg no seu livro “Arquivos 

modernos – princípios e técnicas” (2006) – os valores inerentes aos documentos modernos são 

de duas categorias: valores primários (importantes para a própria entidade onde se originaram 

os documentos) e valores secundários (grau de importância para outras entidades e 

pesquisadores). O valor primário, então, refere-se ao uso administrativo, para cumprimento dos 

fins administrativos, legais ou fiscais; enquanto o valor secundário refere-se ao uso dos 

documentos para fins diferentes daqueles para os quais os documentos foram inicialmente 

criados. 

 O papel da avaliação como atividade fundamental para a prática da gestão de 

documentos é consolidado na arquivística e, como afirma Jardim (1995), a avaliação de 

documentos é “acionada como o recurso técnico mais eficaz (na verdade, o único legitimado 

pela Arquivologia) para a escolha de documentos ‘históricos’ arquivísticos passíveis de integrar 

o patrimônio documental de uma sociedade”. Sendo assim, a avaliação reveste-se de certa 

sacralização, como um único recurso racional e legítimo para a escolha de documentos a serem 

preservados em detrimento de outros. Porém, investida de uma racionalidade técnica, a 

representação dessa atividade “nem sempre expressa, explicitamente, uma função política de 

memória e de formação e preservação do patrimônio arquivístico por parte do Estado” (Indolfo, 

2012:23). 

 Embora haja um consenso na literatura arquivística internacional7 de que a 

avaliação seja o recurso técnico capaz de diminuir a massa documental e ainda assim garantir 

                                                        
6 Segundo Fernanda Ribeiro (2005), na tradição alemã o cuidado com a preservação estava em mais evidência que 
a eliminação.  A autora também relata que Karl Otto Müller defendeu a necessidade de negar às administrações o 
direito de serem os únicos responsáveis pela seleção de documentos, garantindo aos arquivistas a possibilidade de 
influência decisiva na avaliação. Ponto de vista este divergente à tradição inglesa, que apregoou a responsabilidade 
das decisões a cargo das entidades produtoras dos documentos. 
7 Lucina Duranti (1994) em seu texto “The Concept of Appraisal and Archival Theory”, discute as questões teóricas 
sobre avaliação de documentos, como a identificação e atribuição de valor; 
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a fidedignidade do patrimônio arquivístico, há discussões sobre os atores envolvidos e as formas 

de aplicar tal atividade. Em virtude dessas formas de aplicação da avaliação, marcos e alterações 

no perfil do arquivista e o próprio cerne da avaliação - para alguns teóricos, centrado no 

conteúdo dos documentos e, para outros, no contexto funcional e institucional -  analisarei 

alguns autores e suas abordagens. 

 Alguns autores dividem os teóricos e seus estudos e trabalhos sobre avaliaçãode 

documentos em duas correntes de pensamento: clássicos ou tradicionais e pós-modernos. Ana 

Celeste Indolfo (2013), em sua tese intitulada “Dimensões político-arquivísticas da avaliação 

de documentos na Administração Pública Federal (2004-2012)”, trata de apresentar em um 

capítulo as correntes de pensamento sobre avaliação de documentos, denominando-as da 

seguinte forma: “dos clássicos aos pós-modernos”. Janice Gonçalves (2007) aponta a 

necessidade de a Arquivística contemporânea repensar os antigos marcos teóricos e 

metodológicos formulados no século XIX, esperando um ruptura com o modelo arquivístico 

clássico ou tradicional. A autora também esclarece que alguns teóricos utilizam expressões 

como “custodial”, “tecnicista” ou “positivista”. Em contraponto a esta corrente clássica a autora 

aponta algumas abordagens que questionam o modelo então cristalizado. 

 Como não há consenso na área sobre as designações e o pertencimento dos 

autores às correntes de pensamento, iremos apresentar alguns teóricos e suas abordagens do 

tema desta pesquisa, sobretudo Hilary Jenkinson, Theodore Schellenberg e Terry Cook. 

 Segundo Lousada (2012:67), Jenkinson iniciou os seus estudos em arquivos 

medievais e possui a seguinte posição em relação à avaliação. “Segundo ele [Jenkinson], o 

arquivista não deveria participar da avaliação, uma vez que seus pressupostos poderiam 

interferir na qualidade da conservação e na integridade dos arquivos e documentos (...).” 

(Lousada, 2012:68). A avaliação, então, deveria ser feita pelos administradores, pois arquivistas 

estariam impregnados de julgamentos de valor, e por consequência, os arquivos deixariam de 

ser imparciais. 

 Porém, Theodore Schellenberg foi o primeiro pesquisador a analisar os aspectos 

norteadores da avaliação, como os valores inerentes aos documentos públicos modernos, 

destacando também a responsabilidade do arquivista diante da racionalização da documentação. 

                                                        
Antonia Heredia Herrera (1999) explicita o processo de avaliação no governo da Catalunha através do texto “La 
identificação y la valoración documentales em la Gestión Administrativa de las Instituciones Públicas. 
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A partir de então, a avaliação também passou a ser de responsabilidade do arquivista. De acordo 

com Schellenberg (2006:227-228), a análise é a base da avaliação, para que se observe o assunto 

a que se referem os documentos e, assim, seja possível identificar os valores e atributos, 

segundo o seu potencial de uso. Esse processo (a análise e atribuição de valor), portanto, deve 

ser baseado em critérios consistentes, observando a organização e funcionamento do órgão. 

 Schellenberg inovou ao criar um teste dos valores probatórios, pois através desse 

teste o arquivista iria determinar o valor dos documentos a fim de preservar aqueles que são de 

utilidade não só para a administração, mas para estudiosos em geral: historiadores, sociólogos, 

economistas, etc. Esse teste seria baseado nos estudos realizados pelos arquivistas e o 

julgamento de valor poderia ser feito com certo grau de segurança, para este autor o arquivista 

era treinado e capacitado para tal atividade. 

 Observa-se um grande avanço em relação aos estudos feitos por Hilary Jekinson. 

Embora Theodore Schellenberg suscite questões sobre a “subjetividade” da avaliação 

arquivística (e suas implicações), o autor enfrenta este “problema” com algumas orientações8. 

Considerando a proposta de Schellenberg para identificar os valores do documento (primária e 

secundário), pode-se subentender que o ato de valorar o documento está ligado a um possível 

gesto de leitura/interpretação por parte de quem atribui tal valor. Esse questionamento será 

suscitado por outro teórico, Terry Cook, ao ampliar a compreensão do caráter sociopolítico 

presente na avaliação. Segundo Cook9 (apud Indolfo, 2012:30), a avaliação é uma atividade 

constante e polêmica, porque traz embates filosóficos e políticos. Pode-se, assim, constatar a 

responsabilidade social envolvida nesta atividade, “uma vez que os arquivistas, no momento da 

avaliação dos documentos estão dando forma ao futuro do patrimônio documental” (Indolfo, 

2012:30). 

 Essa nova corrente, chamada de pós-moderna ou Arquivística Funcional, foi 

desenvolvida por Terry Cook na década de 1990, quando trabalhava no Arquivo Nacional do 

Canadá. Segunda essa nova formulação, a avaliação se baseia em valores sociais e estes se 

transformam em relação ao tempo, ao lugar e à cultura e, por esse motivo, a avaliação passou a 

ser identificada como “macroavaliação”. Para Cook, a macroavaliação “é uma proposta de 

                                                        
8 As sugestões de testes propostas por Theodore Schellenberg serão detalhadas no primeiro capítulo desta 
dissertação. 
 
9 COOK, Terry. Macrovaloración y análisis funcional: la preeminencia de la interacion político-social sobre el 
gobierno. In: Tabula: Revista de Archivos de Castilla y León/ Asociacón de Archiveros de Castilla y León. 
Salamanca, n. 6, p. 87-103, 2003 
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avaliação que fazia uma combinação entre a teoria, a estratégia e a metodologia de avaliação 

[...]. Essa teoria pressupõe que os valores sociais são aqueles que devem embasar a avaliação” 

(Indolfo, 2012:30). Pode-se dizer que a macroavaliação “refere-se ao valor social de ambos os 

contextos funcionais e estruturais e a cultura organizacional em que os documentos são criados 

e usados por seus criadores e a relação entre os cidadãos, grupos, organizações – ‘o público’ – 

desse contexto estrutural e funcional”. (Cook10 apud Barros, 2013:154) 

 Desse modo, “devido a sua complexidade, os arquivistas e as instituições devem 

ser considerados responsáveis por suas decisões mediante um relato completo e claro do 

processo de avaliação seguido das conclusões obtidas” (Indolfo, 2012:31). Por isso mostra-se 

relevante estudar as mudanças no cenário teórico que envolve a avaliação arquivística, pois as 

rupturas na percepção da análise documental (com finalidade de atribuição de valor 

fundamentado no documento, segundo a concepção de Schellenberg e a análise focada no 

estudo do contexto funcional/institucional, para a corrente pós-moderna), é algo que ainda 

carece de aprofundamento: na macroavaliação, não se avalia propriamente o documento, mas 

sim a materialização da ação. 

 Nesse sentido, coloca-se como hipótese que o processo de avaliação documental 

envolve questões técnicas, mas igualmente efetiva-se como atividade de caráter interpretativo, 

envolvendo a necessidade de dar transparência às decisões tomadas. Ao selecionar os 

documentos para descarte (de acordo com o prazo prescricional) ou para guarda permanente, 

identificando os valores dos documentos, ou seja, de acordo com a análise (que suscita questões 

ligadas à leitura/interpretação) que os membros da Comissão fazem dos documentos, estes 

podem ser considerados de valor administrativo ou de valor histórico. E esta análise, para 

aplicação dos valores, não é neutra ou imparcial, e os critérios utilizados na análise dos 

documentos não costumam ser explicitados. 

 Nesse quadro, justificam-se como objetivos deste trabalho conhecer os 

fundamentos e as práticas de avaliação de documentos em arquivos e a complexidade em sua 

execução. Pretendemos também analisar alguns marcos conceituais e reflexões de autores 

descritos como referenciais na arquivística, mais precisamente na teorização da avaliação 

documental em arquivos, abordando deferentes correntes de pensamento. 

                                                        
10 COOK, Terry. Macroappraisal in theory and practice: origins, characteristics and implementation in Canada, 
1950-2000. Archival Science n. 5, 2005, p. 101-161 
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 Nesse contexto, procuramos identificar e compreender os critérios utilizados na 

escolha dos documentos que serão preservados ou eliminados pela Comissão de Avaliação de 

Documentos, discutindo se predominantemente avalia-se na perspectiva da memória ou da 

gestão. Da mesma forma, observa-se a preocupação em esclarecer se é possível justificar e/ou 

documentar os critérios utilizados, ocasionando maior transparência na avaliação de 

documentos: interessa-nos discutir os diversos aspectos existentes na avaliação de documentos, 

enquanto prática arquivística, forjando e moldando narrativas que se constituem a partir dos 

conjuntos documentais patrimonializados. Desta feita, a avaliação pode ser vista como 

mecanismo de controle e manutenção das narrativas nacionais. 

 Na delimitação do assunto a ser tratado, podemos justificar a escolha pelo tema 

da pesquisa em razão de algumas questões. Primeiramente devem-se compreender os 

fundamentos teóricos da avaliação documental, para a produção de quadro conceitual na 

tentativa de vislumbrar possíveis lacunas nas abordagens dos autores sobre o assunto em 

epígrafe. Interessa-nos, também, averiguar as atores envolvidos diretamente na avaliação de 

documentos, dentre eles, os membros da Comissão de Avaliação de Documentos. Cabe-nos, 

então, discutir as representações sobre a avaliação documental dos membros da Comissão de 

Avaliação, na medida em que essas representações também estão em jogo na tomada de decisão. 

 

Metodologia de pesquisa 

 

 Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico - constituído 

essencialmente por pesquisas em livros, artigos de periódicos, entre outros - sobre a temática 

da avaliação de documentos, a fim de identificar o estado da arte no Brasil e demarcar aspectos 

discursivo-conceituais sobre a avaliação documental. Nesta etapa buscou-se observar as 

mudanças no universo prático e teórico, além de construir um comparativo entre os principais 

autores que abordam questões relativas ao tema sugerido. 

 Em outro momento foi realizado um levantamento sobre o histórico da 

instituição em foco, através da pesquisa em documentos oficiais e buscou-se também 

compreender a estrutura e composição de sua Comissão de Avaliação de Documentos. No 

conjunto de técnicas, para além do levantamento histórico, realizamos entrevistas 
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semiestruradas com a Presidente da Comissão de Avaliação de Documentos da empresa pública 

analisada neste trabalho a fim de observar os critérios utilizados na avaliação de documentos.  

 Inicialmente, através da análise das entrevistas, embasada pelo levantamento 

documental efetivado pelos arquivistas da instituição em referência e do exame das atas da 

Comissão de Avaliação de Documentos, haveria uma tentativa de compreender os fundamentos 

da avaliação de documentos na instituição objeto de estudo e a complexidade na aplicação das 

práticas. Porém, diante dos obstáculos enfrentados e pelo fato da Comissão de Avaliação não 

possuir atas, pois ainda não ocorreram reuniões, decidimos buscar outra instituição para análise 

dos mesmos aspectos. O uso da entrevista temática utilizada como metodologia desenvolvida 

neste projeto visa à análise dos relatos dos membros da Comissão de Avaliação de Documentos 

sobre o acervo em questão, além de observar os vários pontos de vista sobre o tema, pois “o 

emprego da história oral significa voltar a atenção para as versões dos entrevistados” (Verena, 

2004:30). 

 Portanto, nota-se a necessidade de analisar as possíveis representações 

partilhadas pelos entrevistados, a partir de alguns aspectos como: a instituição em questão 

enquanto órgão estatal, a relação empregado- empregador e as posições hierárquicas dos 

membros. Neste sentido, “cada visão de uma mesma realidade ou [...] cada ponto de vista do 

outro deve ser compreendido pelo pesquisador que buscará ter em mente as características 

pessoais, profissionais, culturais e sociais de seu entrevistado” (David, 2013:162-163). Diante 

da metodologia a ser utilizada, o que se pretende com as entrevistas e análise das atas da 

Comissão Permanente de Avaliação é reconhecer, “em sua materialidade discursiva, os indícios 

(vestígios, pistas) dos processos de significação aí inscritos” (Orlandi, 2012:90). 

 Como descrito anteriormente, é válido destacar os problemas enfrentados 

durante o percurso da pesquisa, como alguns entraves burocráticos para a realização das 

entrevistas na empresa pública em referência neste trabalho. Para que pudéssemos continuar 

com o tema, a fim de não prejudicar o andamento da dissertação e por uma questão ética, 

assinamos um termo de responsabilidade para que os depoimentos e o ponto de vista dos 

entrevistados ficassem em sigilo, logo, os mesmos não estão identificados nominalmente.  

 As entrevistas, caracterizadas como semiestruturadas, tiveram como objetivo a 

obtenção de informações sobre as práticas institucionais no processo de avaliação documental, 

além de servir como base para o aprofundamento de questões referente à rotina de trabalho, 

tomada de decisões e atividades inerentes ao fazer arquivístico. Buscamos, através destas 
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entrevistas, analisar a teoria arquivística sobre avaliação documental em relação às experiências 

profissionais, contextualizando a realidade de cada instituição. 

 Passemos, então, para uma breve enunciação da estrutura da dissertação. No 

primeiro Capítulo – Gestão documental e as particularidades da avaliação de documentos – 

buscou-se realizar o levantamento bibliográfico sobre a temática da dissertação: a avaliação 

documental, após um breve histórico da Gestão Documental, para, enfim, tratar dos assuntos 

pertinentes ao processo enfocado. Para tanto, discute-se os princípios teóricos em suas 

respectivas correntes de pensamento sobre o tema, destacando-se os conceitos divergentes e as 

principais rupturas propostas pelos autores ligados à Arquivística Funcional ou Pós-Moderna. 

 Considera-se também a relação do arquivo com a memória, destacando a 

reflexão sobre as instituições arquivísticas como lugares de um determinado tipo de memória, 

consequência das relações atuantes na constituição da memória enquanto construção sócio-

política. Procura-se examinar os efeitos da avaliação, como processo de construção do 

patrimônio documental, ao eliminar documentos e eleger outros para a sacralização da guarda 

permanente, observando os processos interpretativos presentes na análise documental e 

atribuição de valor. 

 No segundo Capítulo – Breve histórico sobre a Empresa de Economia Mista 

Federal – recorre-se ao detalhamento do perfil de uma das instituições analisadas,  discorrendo 

sobre os atores envolvidos no planejamento e execução do programa de gestão documental. Há 

também um breve diagnóstico do acervo, bem como a sua quantificação. 

 A partir da análise do contexto das demandas referentes à avaliação – baseada 

nas entrevistas, o terceiro Capítulo – Avaliação documental: relatos e entremeios – dedica-se a 

analisar os depoimentos colhidos sobre a constituição do acervo arquivístico e sua relação com 

a construção da memória, bem como os atores envolvidos em tal procedimento. Verifica-se a 

necessidade de investigar as forças e interferências nos processos institucionais, presentes no 

fazer arquivístico, inclusive na avaliação. A reflexão sobre os critérios na avaliação e a 

complexidade na aplicação é enfatizada neste terceiro Capítulo. 

 Por fim, a Considerações Finais vislumbrando novos debates e conclusões 

parciais. 
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1 - GESTÃO DOCUMENTAL E AS PARTICULARIDADES DO PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

1.1– ARQUIVÍSTICA: Princípios 

 

 A Arquivística como prática remonta à época da Antiguidade, porém, enquanto 

saber teórico surge, “segundo alguns pesquisadores, no século XVI, devido ao advento de 

normas regulamentares” (Tognoli, 2013:18). Contudo, teóricos designam a data de 1898, com 

a publicação conhecida como Manual dos Arquivistas Holandeses, escrito por S. Muller, T. 

Feith e J. Fruin, um marco para a Arquivística, pois se afirmou enquanto saber especializado. 

A obra representa um avanço na sistematização e divulgação de procedimentos. 

Não será, pois, excessivo afirmar que o “manual dos 

holandeses” marca o início de um período diferente, 

acentuando a vertente técnica da disciplina e 

autonomizando-a definitivamente de outras a que antes 

estivera ligada. Aliás, não será por acaso que, pela mesma 

época, se começou a vulgarizar o termo Arquivística, para 

designar um campo de saber específico. (Ribeiro, 1998:9) 

 Porém, apenas no século XX, com o aumento da produção documental, iniciam-

se estudos com foco maior nas atividades de racionalização, gestão e difusão da informação. 

Os Estados Unidos e outros países anglo-saxônicos foram os pioneiros, a partir de 1940, na 

elaboração do conceito de gestão de documentos, com caráter mais administrativo e econômico 

do que arquivístico, pois a finalidade era limitar a quantidade de documentos produzidos, a 

partir dos prazos de guarda documental, como afirma Indolfo (2012:15). A definição de gestão 

de documentos, na visão americana, seria 

o planejamento, o controle, a direção, a organização, o 

treinamento, a promoção e outras atividades gerenciais 

relacionadas à criação, manutenção, uso e eliminação de 

documentos, com a finalidade de obter registro adequado e 

apropriação das ações e transações do Governo Federal e 
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efetiva e econômica gestão das operações das agências 

[governamentais]. (Fonseca, 2005: 44) 

 Porém, o termo gestão de documentos não pode ser considerado um conceito 

único e universal, pois ainda que sejam preponderantes os fatores economia, eficiência e 

produtividade como elementos importantes para que se cumpra a finalidade de racionalização, 

devem ser considerados também os contextos histórico e institucional como dados que 

influenciam as práticas de gestão documental. Segundo Duchein11 (apud Indolfo, 2012:17), a 

crise econômica dos anos 1930 e a Segunda Guerra Mundial impulsionaram governos e 

arquivistas a repensarem as práticas de produção e tratamento documental.  Entretanto, o autor 

ainda destaca a experiência da Europa ao tratar o problema sob o ângulo do interesse histórico 

dos documentos, considerando diversas formas de controle dos arquivistas-historiadores sobre 

a seleção dos documentos. 

 

Segundo [Duchein, 1993], as respostas a estes problemas 

foram diferenciadas de acordo com os países, os governos, 

as tradições arquivísticas e os contextos históricos. 

Surgiram, a partir daí, vários modelos nacionais 

estreitamente ligados às condições culturais, econômicas, 

administrativas e históricas. Quando as motivações eram de 

ordem econômico-administrativa, implantava-se o modelo 

americano, sendo as razões de ordem histórico-arquivística, 

seguiam-se o modelo europeu. (Indolfo, 2012:17) 

 

 A diversidade de programas e práticas distintas de gestão de documentos levou 

a UNESCO12 a “apresentar uma definição do conceito de gestão de documentos como área da 

administração geral com vistas a assegurar a economia e a eficácia das operações desde a 

criação, manutenção e utilização até a destinação final dos documentos”. (Indolfo, 2012:17) 

                                                        
11 DUCHEIN, Michel. Prologo. In: LLANSÓ I SANJUAN, Joaquim. Gestión de documentos: definición y analisis 
de modelos. Bergara: IRARGI, Centro de Patrimonio Documental de Euskadi, 1993 
12 RAMP (Records and Archives Management Program): programa da UNESCO estabelecido em 1979 a fim de 
que os tomadores de decisão despertassem para a importância dos documentos e arquivo. (Indolfo, 2012: 35 
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Em complemento, o Conselho Internacional de Arquivo13 assim define gestão de documentos: 

“área da administração geral que procura alcançar economia e eficiência na criação, 

manutenção, uso e eliminação de documentos, isto é, durante seu ciclo de vida (...)”. (Indolfo, 

2012:18) 

 Em todas as definições observa-se a preocupação com a economia na criação de 

documentos, além de eficiência e controle administrativo, através dos prazos de guarda e do 

ciclo de vida documental. Como atividade imprescindível para a racionalização de documentos 

produzidos, a avaliação apresenta-se como parte da gestão de documentos, envolvendo a 

preservação de documentos de valor de pesquisa e eliminação daqueles de valor eventual. As 

questões inerentes ao processo de avaliação de documentos, bem como a teoria dos valores (a 

identificação dos valores primário e secundário do documento), os principais teóricos e 

correntes de pensamento sobre o tema serão abordados no próximo item.  

 

1.2- ALGUNS ASPECTOS SOBRE A AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS SEGUNDO 

HILARY JENKINSON E THEODORE SCHELLENBERG 

 

 A literatura internacional destaca a avaliação como processo importante para a 

redução da massa documental, podendo ser definida como processo de análise e seleção de 

documentos, a fim de estabelecer os prazos de guarda e a destinação final dos documentos: 

eliminação ou recolhimento aos documentos considerados de valor permanente.  

 Entretanto, a avaliação pode ser entendida de diferentes maneiras: 

 

(...) primeiro como um conceito, uma vez que a teorização 

e reflexão são necessárias para a consolidação da área, 

também como uma prática, pois muitas instituições e, 

consequentemente profissionais não a realizam com base 

em nenhuma normativa ou instrumento que a justifique, e 

por fim, como um processo, pois poderia ser iniciada no 

momento da produção documental prevenindo a 

acumulação excessiva. (Lousada, 2012:67) 

 

                                                        
13 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. Dictionary of archival terminology or DAT III: Draft. 
English, German, French and Russian lists. Disponível em: http: www.staff.uni-marburg.de/~mennehar/datiii/ 
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 Enquanto processo, a avaliação é legitimada pela Arquivística como único 

recurso capaz de conter o aumento considerável da produção documental, como visto, principal 

objetivo da gestão de documentos. Como prática, ainda carece de aprofundamento, pois as 

instituições frequentemente não contextualizam os critérios para a seleção de documentos e não 

os explicitam, como veremos no decorrer do trabalho.  

 Ao considerar a avaliação também como conceito, sabe-se que há uma variedade 

de teóricos que analisam o assunto, destacando as especificidades de determinadas correntes de 

pensamento arquivístico. Em virtude de envolverem aspectos teóricos e discussões sobre o 

objeto de estudo proposto neste trabalho, destacarei as obras de Hilary Jenkinson, T. R. 

Schellenberg e Terry Cook. 

 Em 1922 Hilary Jenkinson publica na Inglaterra “A Manual of Archival 

Administration”, obra de extrema contribuição para o fortalecimento da Arquivística e seu 

“trabalho é uma resposta aos crescentes desafios de se organizar a massa documental acumulada 

na Inglaterra, no curso da Primeira Guerra Mundial” (Tognoli, 2013:25). O principal propósito 

de Jenkinson era analisar as características dos documentos de arquivo, para então compreender 

os princípios norteadores que auxiliariam no tratamento da documentação moderna. Para 

Jenkinson, o documento de arquivo pode ser entendido como: 

 

A document which may be said to belong to the class of 

Archives is one which was drawn up used in the course of 

an administrative or executive transaction (whether public 

or private) of which itself formed a part; and subsequently 

preserved in their own custody for their own information by 

the person or persons responsible for that transaction and 

their legitimate successors (Jenkinson, 1922: 11). 

 

 Nota-se nos estudos de Hilary Jenkinson a importância dada ao estudo da 

natureza e características de documentos de arquivo, destacando a história da guarda, a estrutura 

orgânica e o processo de acumulação natural. Percebe-se, pelo conceito de documento de 

arquivo formulado por Jenkinson, que os documentos deveriam ser preservados pelos próprios 

criadores, para o próprio uso, sem considerar a provável utilização no futuro, como fonte 

histórica.  

 Segundo Jenkinson (1922), os documentos são naturalmente produzidos, 

gerados no decorrer dos atos/atividades da administração. Por isso, as características de 
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imparcialidade e autenticidade dariam ao arquivo o valor de prova do passado. Entende-se por 

imparcialidade, nessa perspectiva, a característica que os documentos arquivísticos possuem 

por serem inerentemente verdadeiros, pois são produzidos no desenvolvimento de atividades, 

enquanto a autenticidade está ligada ao processo de criação, manutenção e custódia – são  

considerados autênticos os documentos arquivísticos que são criados e conservados de acordo 

com procedimentos regulares. Portanto, através das características inerentes ao documento, 

imparcialidade e autenticidade, Jenkinson reconhece o valor do documento pelo aspecto de 

prova administrativa: “O valor de prova, como defendido por Jenkinson, está fortemente ligado 

ao caráter único, autêntico e imparcial dos arquivos” (Cavalcante; Markhlouf, 2008:2). 

 Na visão de Jenkinson (1922), o arquivista deveria manter a defesa física e moral 

dos documentos, através das características de integridade, imparcialidade, autenticidade, ou 

seja, manter o valor do arquivo. Sendo assim, qualquer alteração ou destruição dos documentos 

de arquivo resultaria na diminuição de sua integridade e de seu valor como imparcial evidência 

do passado. Ele também contestou a capacidade de historiadores selecionarem 

“imparcialmente” os documentos, pois os mesmos inevitavelmente seriam influenciados pelos 

próprios interesses de pesquisa (Jenkinson, 1922: 146-147). Para ele, a fim de manter o 

princípio da defesa moral, os únicos responsáveis pela eliminação legítima de documentos 

seriam os próprios criadores dos documentos: 

 

(...) for an Administrative body to destroy what it no longer 

needs is a matter entirely within its competence and an 

action which future ages (even though they may find reason 

to deplore it) cannot possibly criticize as illegitimate or as 

affecting the status of the remaining Archives.  (Jenkinson, 

1922) 

 

 Neste contexto, Jenkinson analisa a avaliação como atividade a ser praticada 

apenas pelos criadores (ou “administradores”) e em nenhuma hipótese deveria ter intervenção 

de um arquivista. Na análise de Terry Cook, o papel do arquivista traçado por Jenkinson 

resumia-se à atuação como guardião dos documentos, mantendo e protegendo a integridade dos 

arquivos, ou seja, preservando a estrutura do acervo constituído pelos custodiadores da 

documentação, pois “tal exercício de julgamento pessoal pelo arquivista, que Jenkinson sabia 

estar inevitavelmente envolvido, macularia a imparcialidade da evidência dos arquivos (...)” 

(Cook, 1998:138). 
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 Mesmo ao colocar o arquivista como um protetor da qualidade do arquivo e 

argumentar que a seleção de documentos feita por arquivistas e historiadores comprometeria a 

imparcialidade dos arquivos, Jenkinson, segundo Eastwood14 (apud Indolfo, 2012:28) formula 

um dos principais problemas enfrentados até hoje pelos teóricos que lidam com a avaliação 

documental: “quais são os fundamentos que se adotam como ponto de partida para a tomada de 

decisões sobre os documentos?”. Percebe-se, portanto, que já existia a preocupação com a 

definição de critérios para avaliação de documentos. 

 

O tratado de Jenkinson representa uma visão administrativa 

dos arquivos, e influenciou sobremaneira a Arquivística 

inglesa durante anos. Ainda hoje, continua tendo muito 

peso teórico na área, uma vez que o conceito central de sua 

obra – a imparcialidade – continua sendo uma questão 

muito discutida e revisada na literatura atual (Tognoli, 

2013:27). 

 

 Após a Segunda Guerra Mundial, com a Arquivística voltando-se a solucionar 

os problemas envolvendo a avaliação, e consequentemente a eliminação de documentos, surge 

nos Estados Unidos uma nova abordagem desenvolvida por T. R. Schellenberg, com objetivo 

de “racionalizar a produção documental e de organizar e eliminar os documentos produzidos 

pelas administrações públicas e privadas” (Tognoli, 2013:28). Segundo Schellenberg, os 

documentos modernos devem ser avaliados pela importância histórica e, claro, observando os 

fatores econômicos e o espaço para armazenamento: 

Uma redução na quantidade de tais documentos torna-se 

essencial, tanto para o próprio governo quanto para o 

pesquisador. O governo não pode conservar todos os 

documentos produzidos em consequência de suas múltiplas 

atividades. Torna-se impossível prover espaço para 

armazená-los, bem como pessoal para cuidar dos mesmos 

(Schellenberg, 2006:179). 

                                                        
14 EASTWOOD, Terry. La valoración archivistita en las sociedades democráticas. In: Tabula: Revista de Archivos 
de Castilla y León/ Asociación de Archiveros de Castilla y León. Salamanca, n. 6, p. 75-85, 2003 
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  A teoria da avaliação, segundo Schellenberg, baseia-se no valor que os 

documentos possuem: 

 Valor primário: refere-se ao uso administrativo, relacionado ao cumprimento dos 

objetivos para os quais o documento foi criado – administrativos, fiscais, legais e 

executivos; 

 

 Valor secundário: refere-se ao uso dos documentos para outros fins. Os documentos que 

possuem valor secundário servirão como fonte de pesquisa para outras entidades ou 

pessoas e são divididos em valor probatório e informativo. 

 

 Considerando que o valor informativo seja atribuído ao documento, há de se 

considerar que alguns, já na criação, revelam o valor secundário. Indolfo (2012) posiciona-se 

neste sentido, destacando que alguns documentos já possuem explicitamente este valor: “o que 

justifica a destinação [recolhimento à guarda permanente ou eliminação] é a existência ou a 

atribuição do valor secundário” (Indolfo, 2012: 42 – grifo nosso).  

 O valor probatório corresponde “aos valores inerentes aos documentos 

decorrentes da prova que contêm da organização e funções” (Schellenberg, 2006:181), 

enquanto o valor informativo aplica-se “aos valores inerentes aos documentos devido à 

informação que contêm” (Schellenberg, 2006:182). Porém, essa distinção é estabelecida para 

efeito de estudo, pois  

 

os dois tipos de valores não se excluem mutuamente. Um 

valor que um documento contém devido ao testemunho que 

oferece da organização e funcionamento da administração 

pode ocasionalmente ser o mesmo que o valor derivado e 

de sua informação sobre pessoas, coisas ou fenômenos 

(Schellenberg, 2006:182). 

 

 O autor propõe ainda um teste para identificar o valor probatório (na fase 

secundária dos documentos) e ressalta que se trata de um teste prático, o qual envolve uma 

análise objetiva para a qual o arquivista moderno é especialmente treinado. O objetivo do teste 
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é identificar o valor dos documentos sob outros pontos de vista. Schellenberg enumera algumas 

questões que irão nortear a decisão do arquivista: 

 

1- Analisar as unidades do órgão que detêm responsabilidade na tomada de decisões. “Que 

séries de documentos são essenciais para refletir tais decisões”; 

 

2-  Observar as funções desempenhadas pelo órgão. “Que séries de documentos são 

essenciais para mostrar como cada função substantiva foi levada a efeito em cada nível 

da organização tanto no serviço central como nos locais?”; 

 

3- Identificar as atividades de supervisão e chefia envolvidas na administração das 

funções. “Que documentos devem ser preservados, a título de exemplo, para mostrar os 

processos de trabalho nos níveis inferiores da organização?” 

 Da mesma forma, Schellenberg também apresenta um teste para a determinação 

do valor informativo (também na fase secundária), baseando-se em três aspectos: 

1- Unicidade: o arquivista deve levar em consideração a unicidade da informação contida 

no documento. “O termo unicidade aplicado à informação, significa que a informação 

contida em determinados documentos oficiais não será encontrada em outras fontes 

documentárias (...)”; 

 

2- Forma: o arquivista deve levar em conta a forma da informação e do documento. “O 

termo forma refere-se principalmente ao grau de concentração da informação”; 

 

3- Importância: definição da finalidade e para quem preservar. “O arquivista presume que 

sua primeira obrigação é conservar os documentos que contenham informação que 

satisfará as necessidades do próprio governo (...) e dos pesquisadores”. 

 

 Pode-se perceber, portanto, que no traçado de Schellenberg, cabia ao arquivista 

a tarefa de análise do conteúdo dos documentos a fim de identificar o valor secundário, porém, 

como este autor  argumenta, o arquivista era “treinado” para tal atividade. Entretanto, mesmo 

com experiência “teórica”, o profissional de arquivo poderia ter dificuldades em avaliar 

documentos de áreas distintas. E, para auxiliá-lo, Schellenberg propõe a seguinte ponderação: 
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caso haja documentos relacionados a assuntos com os quais não tenha experiência, o arquivista 

deve procurar um especialista da área de conhecimento em questão. 

 Ao fundamentar a ideia da análise como essência da avaliação arquivística, pois 

“[a avaliação] deve ser (...) baseada na análise total da documentação relativa ao assunto a que 

se referem os documentos em questão” (Schellenberg, 2006:227), o autor estabelece algumas 

técnicas para a avaliação, privilegia a “objetividade” na atribuição de valor, mas reconhece uma 

possível “subjetividade” presente na análise documental: 

 

 O autor afirma que os padrões de avaliação não podem ser absolutos ou finais, mas 

devem ser “aplicados com moderação e bom senso”, porém também declara que a 

“avaliação de documentos não deve se basear em intuição ou em suposições arbitrárias 

de valor”, visto que deve ser feita a partir da análise dos documentos.  

O arquivista deve utilizar o bom senso, a consciência da importância do documento, 

mas não deve reportar-se à intuição; 

 

 Em determinado momento, o teórico sustenta a ideia de aplicar o teste de importância 

para determinar o valor informativo do documento, porém, salienta que neste teste o 

arquivista “encontra-se no domínio do imponderável”, pois não há como definir de 

forma definitiva se um determinado documento é importante para que fim e para quem. 

Porém, mesmo detalhando “possíveis” métodos para empregar tal teste, Schellenberg 

introduz sutilmente a noção de juízo de valor e a interpretação presentes na análise por 

parte do arquivista:  

 

Tais documentos [relativos a pessoas e coisas] podem ter 

valores sentimentais, devido à associação dos mesmos a 

heróis, episódios dramáticos, ou a lugares onde se passaram 

acontecimentos importantes. (...) Mas os arquivistas devem 

exercitar seu senso de proporção ao julgar (grifo nosso) o 

valor sentimental. (Schellenberg, 2006:204-205) 

 

 Considerando que o arquivista possui requisitos consistentes para realizar a avaliação 

documental, pois possui aparato teórico e experiência, o autor também explicita que em 

determinados assuntos é desejável a presença de especialistas para uma análise mais 

apurada, tornando tal tarefa mais objetiva: 
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Ao procurar determinar o interesse dos especialistas por 

determinados grupos de documentos, o arquivista deve 

exercer o papel de moderador. O arquivista que lida com 

papeis modernos sabe que nem todos podem ser 

preservados (...).” (Schellenberg, 2006:229) 

 Em contraposição a Jenkinson, que atribuía ao arquivista o papel de guardião de 

documentos, Schellenberg coloca o profissional de arquivo totalmente atuante no processo de 

avaliação, um agente interventor no processo de seleção de documentos para a preservação. 

Mas, ao defender a análise documental como essencial para a determinação de critérios de 

seleção e eliminação, Schellenberg justifica-se pela suposta transparência da avaliação de 

documentos, pressupondo que os critérios que determinam o que pode ser preservado ou não 

pela administração pública sejam imparciais. Ou seja, tanto os agentes (os arquivistas), quanto 

o processo seriam neutros, transparentes e imparciais. 

O arquivista não é parte interessada no que diz respeito à 

preservação da prova, quer favorável, quer desfavorável, à 

administração de um órgão. Seu julgamento é imparcial, 

interessando-se, tão-somente, pela guarda de tudo que 

considere um testemunho importante” (Schellenberg, 

2006:57). 

 Ao considerar que os arquivistas de diferentes arquivos de custódia podem fazer 

uso de diferentes critérios de avaliação, Schellenberg evidencia que os critérios podem ser 

muitos e que podem variar conforme a finalidade da instituição. O autor também salienta que 

uma consistência absoluta ao se julgar o valor informativo é indesejável e impossível de ser 

alcançada, porém, também observa que há “julgamentos diversos” (Schellenberg, 2006:227). 

Se os critérios podem ser diferenciados, a partir da concepção de cada arquivista e se os 

julgamentos são diversos, não há como idealizar uma avaliação “objetiva” e sem interpretação.  

E o teórico também opina: “inclina-se, portanto, o arquivista a concordar com a observação de 

que ‘abstração em demasia’ na apreciação dos documentos ‘é um perigo’ (...)” (Schellenberg, 

2006:229). A abstração é possível, menos em excesso, ou seja, os argumentos utilizados nos 

remetem à noção de interpretação. 
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 Para Romão (Ibid., p. 4), Schelleberg integra a corrente moderna que defende 

uma suposta e aparente neutralidade e naturalidade presente nas atividades desempenhadas pelo 

arquivista, pois os critérios determinantes na escolha dos documentos para a preservação ou 

eliminação são imparciais. Schellenberg (2006) explicita que os documentos a serem 

preservados devem ilustrar a maneira pela qual uma instituição foi organizada, devem 

evidenciar suas ações, procedimentos e realizações; de certa forma, deve-se demonstrar a 

estrutura administrativa do órgão. 

 Todavia, uma corrente recente, denominada por seu expoente de Arquivística 

Pós-Moderna, surge no final do século XX trazendo novos questionamentos e reflexões para a 

disciplina. Para tanto, no próximo item serão discutidas as contribuições da nova corrente para 

o debate acerca da avaliação documental. 

 

1.3 – ARQUIVÍSTICA FUNCIONAL OU PÓS-MODERNA: REFLEXÕES E RUPTURAS 

 

   O saber no discurso na pós-modernidade é marcado pela dúvida, desconfiança 

e desconstrução, isto é, há um declínio da ideia de “verdade”, conceito este fundamental para o 

positivismo, devido à crença na possibilidade de uma descrição “objetiva” da realidade: as 

ciências criavam as verdades e as leis. A pós-modernidade, porém, caracteriza-se pela 

relativização das metanarrativas “universais”, legitimadas pelo discurso do progresso científico 

e a valorização de múltiplas e pequenas narrativas: os valores e verdades universais foram 

fragmentados. Segundo Reis (2006: 60-61), a historiografia pós-moderna pode ser resumida na 

valorização da diferença regional e local a partir da reflexão sobre o mundo, produzida por 

sujeitos locais e descentralizados. 

 Apesar da influência da tradição norte-americana nas teorias e práticas de 

arquivo, destacam-se no final do século XX reformulações dos pressupostos no cenário da 

Arquivística. E neste contexto surge o nome de um arquivista canadense: Terry Cook, ao 

defender mudanças nos conceitos da área, baseadas no Pós-Modernismo. Para Cook, o termo 

Pós-Modernismo é de difícil definição, porém o teórico descreve um conceito formulado por 

Jean-François Lyotard15: “Eu defino pós-modernismo como incredulidade com respeito a 

                                                        
15 LYOTARD, Jean-Francois. The Postmodern Condition: a report on knowledge. Minneapolis, 1984 (original 
França, 1979) 
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metanarrativas” (Cook, 2013:169). Portanto, a descrença em determinados discursos 

construídos e a falta de credibilidade nas metanarrativas mantidas por séculos estão no bojo das 

propostas pós-modernistas, pois para estes é necessário ouvir outras vozes, outras narrativas: 

 

(...) existe uma crescente consciência das outras vozes, 

outras estórias, outras narrativas, outras realidades – além 

das que tradicionalmente tem preenchido os textos 

escolares, livros de história, museus, monumentos públicos, 

mídia popular e arquivos. (COOK, 2013:170) 

 

 Para Cook, o Pós-Modernismo deveria ser uma tendência intelectual 

preponderante em todas as disciplinas e, portanto, a Arquivística também seria influenciada no 

que tange à busca por desnaturalizar e desconstruir noções baseadas em ideias positivistas, no 

caso, como as de Jenkinson e Schellenberg. Para tal corrente de pensamento, estas rupturas 

baseiam-se em mudanças sociais e tecnológicas desenvolvidas nos últimos anos: o impacto das 

tecnologias, com novos processos de produção e armazenamento da informação demandam um 

novo olhar nas práticas arquivísticas. Portanto, “com a mudança cultural e tecnológica 

ocorrendo a taxas tão elevadas, compreensão e análise críticas do significado dessas mudanças 

tornaram-se mais imperativas ao longo do tempo” (Ridener, 2009:104, tradução nossa). Os 

teóricos da Arquivística Funcional buscam trazer novas reflexões para a área: 

  

As origens de uma Arquivística Funcional ou Pós-Moderna 

remontam ao final da década de 80, com a identificação de 

novo paradigma enunciado por Hugh Taylor, com estudos 

aprofundados nos textos de Terry Cook, que também 

admite a obsolescência dos princípios e métodos 

arquivísticos gerados no século XIX, defendendo seu 

repensar para a sobrevivência e adaptação da disciplina nos 

dias atuais (Tognoli, 2013: 69). 
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  Em seu artigo Moda absurda ou Renascimento Profissional: Pós-Modernismo e 

a prática de arquivo, Terry Cook relata a primeira menção (em inglês) ao pós-modernismo feita 

por um arquivista: foi o próprio teórico em seu artigo Electronic Records, Paper Minds: The 

Revolution in Information Management and Archives in the Post-Custodial and Post-Modernist 

Era (publicado em 1994). Contudo, dois arquivistas canadenses, de abordagem pós-moderna 

antecederam Cook na problematização dos novos desafios para os arquivos: Brien Brothman e 

Richard Brown. “Brothman trabalhou no Arquivo Nacional do Canadá (...), concentrou-se em 

teorias de arquivamento e avaliação influenciado por filosofias pós-modernistas e pós-

estruturalistas” (Ridener, 2009: 113-114, tradução nossa). 

 

1.3.1 – O papel social dos arquivos 

 

 A ideia comum no discurso arquivístico - o arquivo como reflexo de uma ação 

ou fato, como um espelho que reflete a realidade, baseia-se na visão tradicional da História, que 

pensam a história como relato de acontecimentos, concentrado em  “grandes feitos” e 

“grandes homens”, estadistas ou generais: a busca pelos documentos de arquivo representa, 

nesta concepção, a busca pela “totalidade dos fatos”. “In other words, archives reflect or present 

a particular kind of truth that corresponds to the processes that creat them” (Matienzo, 2004: 

7). Segundo Matienzo (Ibid, 2004: 7) esta concepção interna do próprio arquivo como 

dispositivo institucional levou Jenkinson a atribuir as caracterísicas de autencidade e 

imparcialidade aos arquivos e, como consequência a não possibilidade de interpretação por 

parte do arquivista, pois “If archivists place any interpretation on the records, either explicitly 

or implicitly, the ‘innocence’ of the records will be lost (...)” (Matienzo, 2004: 4). 

 Para este paradigma tradicional, a história é fundamentada em documentos – 

evidências do passado, portanto, objetiva, pois a tarefa é mostrar fatos; portanto, a verdade pode 

ser estabelecida através dos documentos. A verdade para essa corrente “é algo natural e 

verificável nos documentos, camuflando as manipulações, juízos de valor, coerções, acordos e 

exclusões realizados pelos arquivistas nas suas ações de seleção, classificação, avaliação e 

descarte dos documentos” (Pret, 2011: 206). Entretanto, para a Nova História16, as fontes são 

analisadas como discurso e precisam ser compreendidas enquanto uma representação: 

                                                        
16 “A expressão ’a nova história’ é mais bem conhecida na França. La nouvelle histoire é o título de uma coleção 
de ensaios editada pelo renomado medievalista francês Jacques Le Goff. Le Goff também auxiliou na edição de 
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Uma das grandes contribuições de Ranke17 foi sua 

exposição das limitações das fontes narrativas — vamos 

chamá-las de crônicas — e sua ênfase na necessidade de 

basear a história escrita em registros oficiais, emanados do 

governo e preservados em arquivos. O preço dessa 

contribuição foi a negligência de outros tipos de evidência. 

O período anterior à invenção da escrita foi posto de lado 

como “pré-história”. Entretanto, o movimento da “história 

vista de baixo” por sua vez expôs as limitações desse tipo 

de documento. Os registros oficiais em geral expressam o 

ponto de vista oficial (Burke, 1992). 

  

 Através da abordagem de Brothman de incentivo à observação do caráter cultural 

na prática arquivística contemporânea e a reflexão sobre o papel social que os arquivos 

desempenham (Ridener, 2009: 119, tradução nossa), o poder do arquivo e sua relação com a 

constituição da memória coletiva são claramente analisados por Cook e Schuwartz (2004), ao 

defender a ideia de arquivo como construção social, diferentemente da visão como resultado de 

um processo natural. Os autores também destacam a necessidade de observar as práticas de 

produção e usos do documento, pois o mesmo não é “objetivo” e tampouco imparcial: 

Mas poder – poder para registrar certos eventos e ideias e 

não outros, poder para nomear, rotular e ordenar registros 

de acordo com as necessidades de negócios, governos e 

pessoas, poder para preservar e mediar o arquivo, poder 

sobre o acesso (...). (Cook; Schwartz 2004:18, grifo nosso) 

  E, se há poder para selecionar determinados eventos que serão registrados e 

ordená-los segundo as necessidades do governo ou pessoas, os teóricos pós-modernos não 

consideram o arquivo como resultado de acumulação natural. Para este pensamento há de se 

considerar os instrumentos e dispositivos empregados nos distintos contextos sociais e, 

                                                        
uma maciça coleção de ensaios de três volumes acerca de ‘novos problemas’, ‘novas abordagens’ e ‘novos objetos” 
(Burke, 1992) 
 
17 Leopold Von Ranke desenvolveu criteriosa análise das fontes documentais. 
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consequentemente, refletidos na acumulação dos acervos. Na polissemia presente no termo 

“Arquivo”, nota-se a noção de narrativa e a ideia de arquivo como dispositivo histórico 

significativo (Souza18, apud Freitas, 2010: 142): 

 Os arquivos não são meros depósitos de documentos, mas relacionam-se às práticas 

sociais presentes na produção de registros. “Documentos, individual e coletivamente, 

são todos uma forma de narração, (...) que vão além de ser simples evidência de fatos e 

transações. Documentos são moldados para reforçar a coerência narrativa (...)”. (Cook, 

2013: 173); 

 

 Por ser um dispositivo histórico, os arquivos são constituídos por relações de poder: “Os 

arquivos sempre foram sobre o poder, seja o do Estado, da igreja, da corporação, da 

família, do público ou do indivíduo. Os arquivos tem o poder de privilegiar ou de 

marginalizar. Podem ser uma ferramenta de hegemonia ou de resistência”. (Cook; 

Schwartz 2004: 24); 

 

 Em outro contexto, Elias e Santos Júnior (2011) debruçam-se sobre a definição 

foucaultina de arquivo, enquanto dispositivo de afirmação e construção de saberes. O 

documento de arquivo é visto como um instrumento atravessado por poderes e 

interesses e cabe ao historiador legitimá-lo como fonte, transformando-o em 

“monumento”.  

 

 Considerando a ênfase dada aos arquivos, visto por alguns autores como 

construção social (Schwartz; Cook, 2004); versão, lascas, pedaços (Harris, 2002, tradução 

nossa) e expressão de um ponto de vista oficial (Burke, 1992), nota-se que a memória 

representada nos arquivos é uma determinada visão dos fatos; as práticas arquivísticas – como 

técnica aparentemente neutra e transparente – caracterizam-se por relações que moldam o 

patrimônio documental e, consequentemente a memória. “(...) os arquivistas, ao realizarem o 

seu trabalho de leitura dos documentos, nas instituições onde atuam, com maior ou menor 

autonomia, se inserem e contribuem para a construção daquilo que venha a ser a memória 

                                                        
18 SOUZA, Tânia C. Clemente de. O arquivo como espaço de discursividade. In: Anais do 1º Seminário de Estudos 
de Informação, set. 1996, Niterói, set. 1996 
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coletiva (...)” (Lucas, 1998:95).  Se analisado como construção social, o arquivo não pode ser 

considerado neutro e imparcial, tampouco como “evidência” do passado. 

  Embora o objetivo desse trabalho não seja aprofundar e problematizar os 

conceitos formulados para definir “Arquivo”, torna-se necessário demonstrar os diferentes 

teóricos que buscam problematizar a exposição apresentada dominantemente pela literatura 

arquivística: o arquivo como “conjunto das informações, qualquer que seja a sua data, natureza 

ou suporte, organicamente reunidas por uma pessoa física ou moral, pública ou privada (...) no 

exercício das suas funções (...)” (Rousseau ; Couture, 1998).  Sugere-se, portanto, através das 

concepções apresentadas, relativizar as práticas institucionais e os sentidos produzidos nas 

interpretações do conceito de arquivo, pois “teóricos como Foucault e Derrida entendem o 

arquivo como uma construção metafórica, um lugar para discutir o saber humano, a memória, 

o poder e a justiça” (Ridener, 2009: 127, tradução nossa). Sendo assim, “ler os documentos de 

arquivo conduz a explicitar os gestos de interpretação que subjazem à sua elaboração, evitando-

se reproduzir uma história já dada, fixada, e mostrando seu processo de construção” (Nunes, 

2008: 82). 

  Ao repensar o conceito e os fundamentos de arquivo, os teóricos pós-

modernistas também evocam a importância de refletir sobre a ideia de documento. Para estes 

teóricos o documento então seria um dispositivo sócio-histórico e, neste sentido, nota-se 

evidente ruptura com a visão tradicional, baseada na acumulação de documentos como processo 

natural e os arquivos como consequência natural dessa acumulação (Ridener, 2009: 122, 

tradução nossa), pois os documentos não podem ser vistos como meros produtos “naturais” e 

“passivos” da atividade “humana” e administrativa. Além disso, para Cook (2013:174) os 

“documentos são dinâmicos, não estáticos”, pois podem atender a diferentes propósitos, através 

do tempo e espaço.  

  Como os documentos são moldados, símbolos construídos em virtude de uma 

finalidade, Cook19 (apud Tognoli, 2013: 26) pondera que “muitas vezes essa construção se dá 

em padrões inconscientes de comportamento social, convenções de linguagem, processo de 

organização e modelos de informação que ligam à natureza construída, que está escondida”. E 

é exatamente essa inconsciência que “leva a Arquivística e os profissionais de arquivo a 

denominarem esse processo de criação dos documentos como algo neutro e imparcial, quando 

                                                        
19 COOK, T. Fashionable Nonsense or Professional Rebirth: postmodern and practices of archives. Archivaria, v. 
51, p. 14-35, Spring, 2001 
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na realidade não o é” (Tognoli, 2013: 26). A “neutralidade” adviria então da ilusão de 

considerar o documento como simples representação de uma ação, de prova de ato e/ou fato. 

Porém, 

O registro é percebido [...] como um mero traço de 

universos perdidos, como um tipo de truque do espelho que 

distorce fatos e realidades passadas, refletindo tanto as 

intenções narrativas do seu autor e a receptividade da sua 

atual audiência como o seu real conteúdo informacional. O 

registro assim se torna significante cultural, uma construção 

mediata e em constante mudança, e não algum modelo 

vazio no qual são despejados atos e fatos (Cook, 2013: 176).

  

  Percebe-se, portanto, uma ruptura com alguns conceitos arquivísticos tão 

defendidos por alguns teóricos: as características inerentes aos documentos, como 

imparcialidade, autenticidade e naturalidade são discutidas face às novas reflexões propostas 

pelos pós-modernistas. “O modelo positivista baseado na integridade de uma ressurreição 

científica de fatos do passado e os registros como um subproduto imparcial, inocente da ação 

foi totalmente desacreditado” (Cook, 2012: 11). Neste contexto de desconstruções, as noções 

de “imparcialidade e o caráter probatório/jurídico do arquivo, defendidos com afinco pela obra 

jenkinsoniana duas décadas e meia após a publicação do manual de Muller, Feith e Fruin, são 

duramente postos à crítica” (Romão; Silva, 2012: 3). Para a visão pós-moderna deve-se 

observar os vários textos por trás do texto, ou seja, as construções narrativas presentes no texto: 

Os documentos seriam uma forma de narração do produtor 

ocupado com a construção de uma coerência e harmonia, 

como um reforço de seu posicionamento e ego em acordo 

com as normas organizacionais e padrões de discurso 

retórico. (Elias, 2012: 88) 

 Para os pós-modernistas estas construções narrativas podem servir a diferentes 

propósitos, ao longo do tempo e do espaço. Ao citar Jacques Le Goff, Cook e Schwartz (2004: 

19) discorrem sobre o estabelecimento dos primeiros arquivos no mundo antigo para 

manutenção e apoio ao poder dos monarcas: a política de memória com o objetivo de enfatizar 

determinados fatos. “Ou seja, primeiro a criação dos registros para, em seguida, o controle da 
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memória, que leva ao controle da própria história. Apenas devem ser arquivados, para a eterna 

lembrança, os números e eventos julgados dignos” (Elias, 2012: 88). A ideia do poder do 

arquivo e dos documentos na sociedade introduz, portanto, o questionamento sobre o que deve 

ser lembrado ou esquecido, quem julga e determina os acontecimentos e personagens como 

dignos de serem lembrados. Gonzáles de Gomes (2000) pondera que uma das principais tarefas 

das atividades de informação seria participar dos processos organizacionais de estabilização 

dos discursos sociais – a naturalização como forma de apagamento dos rastros de poder. 

  Ao considerar o arquivo como um “sítio onde a memória social foi (e é) 

construída – geralmente em apoio, consciente ou inconsciente, às metanarrativas dos poderosos, 

e particularmente do Estado”, Cook (2013: 175) defende a ideia de registro enquanto conceito 

dinâmico e não como produto passivo da atividade humana ou institucional, considerando-o 

(...) agentes ativos e em constante evolução na formação de 

memória humana e organizacional; [o Pós-Modernismo 

encoraja a] deixar também de ver o contexto da criação de 

registros descansando dentro de organizações 

hierarquicamente estáveis para situar os registros dentro de 

redes fluidas de funcionalidade pessoal e de trabalho (Cook, 

2013: 177). 

 Através das mudanças e reinterpretações verificadas no conceito de documento, 

a Arquivística Funcional também reformula o conceito de avaliação de documentos, nomeando-

a Macroavalição. 

 

1.3.2 – Rupturas no processo de avaliação de documentos de arquivo 

 

  O conceito de Macroavaliação (Macroappraisal) foi proposto por Terry Cook em 

um artigo publicado em 1992, com o seguinte título: Mind over Matter: Towards a new Theory 

of Archival Appraisal (Lousada, 2012: 70). 
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  Terry Cook20 assim define macroavaliação: 

Macroappraisal is the “Canadian way” of doing archival 

appraisal. In a single-sentence summary, macroappraisal 

assesses the societal value of both the functinal-structural 

context and work-place culture  in which the records are 

created and used by their creator (s), ande the 

interrelationship of citizens, groups, onrganizations – “the 

public” with that functional-structual context. If appraisal 

designates the long-term value of the context of records, or 

series of records, for their potential research values, 

macroappraisal assesses the significance of the context of 

their creation and contemporary use. Appraisal is about 

records; macroappraisal is about their broader (or 

‘‘macro’’) context (Cook, 2005: 101-102).  

 Por meio da análise funcional, com a aplicação do movimento “Mind over 

Matter”, a macroavaliação prioriza o contexto funcional da criação do documento (a origem 

contextual). Por esta razão, o foco da avaliação não é o documento, e sim o universo funcional 

e estrutural em que se insere o produtor do documento – tanto na criação e utilização. Para 

tanto, “Esse contexto baseado na procedência não é a tradicional unidade administrativa de 

origem e sim a complexa organização administrativa-cultural na qual se insere a produção e 

conservação de documentos nas instituições modernas” (Lousada, 2012: 71). 

Em certo nível, o pós-modernismo é tranquilizador para os 

arquivistas: sua preocupação com “os contextos 

semioticamente construídos” de criação de documentos 

espelha claramente a preocupação com a contextualidade 

há muito manifestada pela arquivística no mapeamento das 

inter-relações de proveniência entre o criador e o 

documento, na determinação do contexto pela leitura 

através e por trás do texto. (Cook, 1998: 141) 

                                                        
20 COOK, T. Macroappraisal in Theory and  Practice: origins, characteristics and implementation in Canada, 1950-
2000. Archival Science, v. 5, p. 101-161, 2005 



42 
 

 Segundo Ridener (2012: 129), na macroavaliação a avaliação deve ter como base 

as funções das entidades e não apenas os documentos produzidos por elas. E Cavalcante e 

Makhlouf (2012: 6) defendem a ideia de macroavaliação como uma estratégia para determinar 

os valores dos documentos a partir da análise da estrutura, funções, atividades, missões e 

produção documental da estrutura produtora dos documentos. É, portanto, o que Cook apresenta 

como “análise funcional das estruturas organizacionais de uma mesma instituição, ou seja, 

intrainstitucional” (Cavalcante; Makhlouf, 2012: 6). 

Influenciado diretamente pelas ideias de David Bearman – 

com suas concepções acerca do poder do princípio da 

proveniência e da importância de estudar o contexto muito 

mais do que o conteúdo -, pela história do documento de 

Tom Nesmith, e pela historiografia social de Hugh Taylor, 

Cook ignora as concepções e o paradigma 

Schellenberguiano de avaliação, indo de encontro ao 

estabelecimento de um valor histórico do documento 

baseado no conteúdo do assunto. (Tognoli, 2010: 78) 

 Neste contexto de rupturas, Cook defende uma avaliação baseada na 

investigação e identificação das necessidades da sociedade e desconsidera a seleção de 

documentos baseada meramente na presunção de um uso em potencial no futuro (valor 

informativo, segundo Schellenberg). Terry Cook pressupõe, na verdade, uma avaliação baseada 

na reflexão dos valores sociais,. Entretanto, esses valores mudam com o tempo, o lugar e a 

cultura. A prioridade é, portanto, observar a “função social que o documento tem dentro do seu 

contexto de criação, e como esse documento interage com seu usuário, seja ele o criador ou 

pesquisador” (Tognoli, 2013: 79). 

 Sendo assim, a “avaliação estabelece o ‘valor’ através da teoria social baseada 

na narratividade contextual da criação, em vez de conteúdo temático” (Cook, 2012: 25). E, por 

essa complexidade na análise do valor social, “os arquivistas e as instituições devem ser 

considerados responsáveis por suas decisões” (Indolfo, 2012: 31), através de relato “claro” das 

decisões e conclusões obtidas no processo de avaliação. 
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 A avaliação é processo no qual o arquivista deve apoiar-se na investigação 

baseada em critérios predefinidos. E para tal, Cook21 (apud Cavalcante; Makhlouf, 2008: 8) 

propões alguns critérios para orientar o arquivista na definição dos valores dos documentos 

governamentais, em razão do valor informacional: “a integralidade das séries documentais; a 

unicidade das unidades de arquivo; a relação com os outros documentos; facilidade de 

utilização; facilidade de manipular o documento em seu suporte (...)” (Cavalcante; Makhlouf, 

2008: 8).  

 Apesar de reforçar a ação do arquivista no processo de avaliação documental, 

Cook não aponta em seus artigos a necessidade de composição de uma comissão para a 

avaliação de documentos e prioriza o poder que o profissional de arquivo exerce na construção 

da memória social: “Os arquivistas detém enorme poder, embora muitos arquivistas e 

acadêmicos relutem em admitir. Mas esse poder não é estável; ele muda em resposta a muitos 

fatores, dentro e fora do mundo dos arquivos (...)” (Cook, 2002: 24). Sendo assim, ao evidenciar 

como critério a elaboração de relato das decisões tomadas por parte do arquivista e da 

instituição na seleção e análise dos valores sociais do documento, Terry Cook não problematiza 

os diversos fatores, ações e negociações que estão em jogo nestas decisões: este relato do 

processo de avaliação não estaria isento das relações de poder institucional. 

 Este modelo canadense de avaliação de documentos procura documentar a 

funcionalidade do Estado e os entremeios da interação com a sociedade. A macroavaliação 

centra-se na governança, pois “enfatiza o diálogo e a interação dos cidadãos e grupos com o 

Estado tanto quanto as políticas e procedimentos do próprio Estado” (Cook, 2013: 180). 

Portanto, a macroavaliação, através da governança, busca relatar as ações do Estado que 

impactam a sociedade e procura narrativas e pontos críticos que de alguma forma são 

divergentes entre cidadãos e o Estado.  “Em resumo, o pós-modernismo avalia conscientemente 

a funcionalidade do governo e seus programas individuais que são eles mesmos criados por 

cidadãos numa democracia (...)” (Cook, 2013: 180). 

 Neste sentido, a avaliação enquanto prática pós-modernista busca as múltiplas 

narrativas e não privilegia e aceita a narrativa oficial, ou seja, avaliação pretende dar voz aos 

grupos marginalizados, “aos outros, a perdedores assim como a ganhadores, aos desavantajados 

e desprivilegiados assim como aos poderosos e articulados” (Cook, 2013: 180). Por esta razão, 

                                                        
21 COOK, T. Macro-appraisal and functional analysis: the importance of Governance rather than Government. 
Colloque international des sciences de documentation. Congrès des archives de Castilla y León, Département de 
Bibliothéconomie et de Documentation. Université de Salamanque, Espagne, 2002 
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Cook e Schwartz (2004) enfatizam o poder que os arquivos exercem na construção da memória 

coletiva e da identidade nacional, além do poder que arquivistas possuem, enquanto gestores 

do arquivo, na seleção dos documentos essenciais na formação da memória e da identidade. 

 

1.3.3 – O papel dos arquivistas na avaliação de documentos de arquivo 

 

 Cabe aos “arquivistas avaliadores pós-modernos” (termo cunhado por Terry 

Cook) questionar a quem e o que eles excluem do caráter memorial que o arquivo possui. Nesta 

perspectiva, a seleção dos documentos estaria baseada na seguinte premissa: a pesquisa dos 

diferentes textos e narrativas por trás dos documentos, trazendo à visibilidade as vozes 

anteriormente silenciadas. “A avaliação atenderia tão cuidadosamente às vozes marginalizadas 

a até silenciadas quanto agora atende às vozes poderosas encontradas em registros institucionais 

oficiais” (Cook, 2013: 179). Contudo, apesar da responsabilidade que o arquivista exerce como 

agente na construção da memória social e institucional, Cook pouco problematiza as 

divergências internas nas instituições (e as escolhas arbitrárias ou não na seleção de 

documentos), os conflitos existentes entre grupos sociais e as ações governamentais como 

fatores tão relevantes quanto os profissionais de arquivo no processo de avaliação, sendo que 

estes fatores também podem limitar a ação do arquivista em tal atividade. 

 Ao valorizar o papel do arquivista, Cook defende o profissional de arquivo como 

agente participativo no processo histórico e, portanto, distante do profissional idealizado por 

Jenkinson: um mero auxiliar neutro e imparcial da administração - a visão de um arquivista que 

nega a historicidade presente no seu ofício.  Para Cook (1998: 142), os arquivistas deveriam 

reintegrar o subjetivo (isto é, a mente, o processo, a função) 

com o objetivo (isto é, a matéria, o produto documentado, 

o sistema de informações) em seus constructos teóricos e 

em suas metodologias estratégicas (...), livres dos mitos da 

objetividade e imparcialidade (...) (Cook, 1998: 142). 

 A macroavaliação proposta por Terry Cook entende a interpretação como 

inevitável, sendo parte inerente ao processo de avaliação. Daí a necessidade de tentar descrever 

suas bases, explicitando a escolha por determinados documentos: os critérios de avaliação 
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utilizados e as metodologias utilizadas na tomada de decisões. Pois são estes critérios, 

claramente definidos pelo arquivista, que justificam a preservação de determinados 

documentos. Sendo assim, “o que poderia ser mais marginalizado num arquivo que o não-

arquivo que os arquivistas autorizaram a destruição ou pelo menos decidiram não adquirir?” 

(Cook, 2012: 185). 

 O que se pretende, portanto, é uma maior “transparência” nas resoluções: “em 

decorrência da complexidade da avaliação arquivística e de sua subjetividade, o arquivista deve 

ser capaz de justificar, documentar e defender as suas decisões” (Cavalcante; Makhlouf, 2008: 

4). Para Terry Cook, a macroavaliação, neste sentido, deve ser fundamentada através de 

informações “claras” para os pesquisadores. Cook propõe que as descrições das séries 

documentais estejam ligadas ao relatório de macroavaliação. Para tanto, os pesquisadores 

teriam acesso aos “diferentes critérios de avaliação implementados por diferentes arquivistas” 

(Cook, 2013: 185). 

 A “transparência” na avaliação, apregoada por Cook, levaria aos pesquisadores 

uma visão mais ampla do acervo a ser pesquisado; a constituição do acervo, seu arranjo e 

descrição estariam atrelados à avaliação, pois “os pesquisadores somente veem um universo 

pré-definido e monolítico – pré-definido particularmente pelo arquivista” (Cook, 2013: 185). O 

compromisso em tornar “transparente” a avaliação de documentos deve ser resultado dos 

procedimentos da instituição mantenedora do acervo e do arquivista responsável pelo 

tratamento documental. Para Cook, os pesquisadores deveriam ter acesso a todas as decisões 

tomadas pelo arquivista na avaliação: 

O que eles veem é o que eles têm. Eles não veem o que os 

arquivistas viram antes que as decisões de avaliação foram 

feitas para dar aos pesquisadores o que eles recebem, como 

também não entendem as premissas subjacentes de como os 

arquivistas descrevem o que eles agora estão vendo nas 

ferramentas descritivas que apresentam os resultados dessa 

avaliação e arranjos subsequentes (Cook, 2013: 185). 

 Conclui-se, portanto, a avaliação, para os pós-modernistas, como uma forma de 

dar voz aos marginalizados, contrapor às narrativas oficiais. E mesmo que seja vista como um 

“vestígio da política de esquerda algumas vezes atribuída ao pós-modernismo” (Cook, 2013: 

180), Terry Cook pondera que algumas vezes os “marginalizados” podem ser, segundo algumas 
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funções particulares, “corporações de direita em vez de sindicatos de esquerda, empreiteiros 

mais do que ambientalistas, o centro mais do que as regiões, homens mais do que mulheres, 

racistas mais do que reformadores” (Cook, 2013: 181). O que Cook pretende com a 

macroavaliação é a transformação dos arquivos, não mais como lugar de uma narrativa oficial, 

mas como um lugar de representação de múltiplas vozes, e não apenas as vozes do poder.  

 Porém, Cook ressalta uma advertência feita por Verne Harris22 em não 

romantizar o “marginalizado” na tentativa de salvá-lo de um esquecimento histórico, pois 

Alguns não desejam ser “resgatados” por arquivos 

convencionais e alguns irão sentir que sua categorização 

por arquivistas como “marginalizados” somente irá 

marginalizá-los mais. Tais dilemas morais devem 

incomodar, mas não paralisar os arquivistas: eles devem 

receber e respeitar o “outro”. (Cook, 2013: 181) 

  

 Dessa forma, a avaliação para os pós-modernistas deve ser uma ferramenta a fim 

de garantir que mais de uma história seja contada, pois acreditam que há diferentes histórias e 

narrativas nas séries documentais. O arquivista deve visualizar a avaliação arquivística como 

ferramenta que permite explicitar diversas vozes, principalmente as marginalizadas pelo 

discurso oficial. O que se deseja construir é uma memória arquivística baseada no respeito às 

diferenças e a tolerância às identidades múltiplas, para que o arquivo não seja um dispositivo 

de legitimação apenas de determinadas narrativas, determinadas vozes e memórias. 

 

1.4- A AVALIAÇÃO ARQUIVÍSTICA E A QUESTÃO DA MEMÓRIA 

 

A literatura arquivística no Brasil enfatiza a questão da memória nas práticas dos 

arquivos, e para tanto, é fundamental a discussão sobre a memória enquanto categoria 

emergente a partir de 1980. Como identificado por Andreas Huyssen (2000), há uma 

preocupação política e cultural no sentido de preservar os elementos que de alguma forma 

                                                        
22 HARRIS, Verne. Seeing (in) blindness: South Africa, Archives and Passion for Justice. Draft essay for 
presentation to New Zealand archivists, August, 2001 
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podem influenciar o presente e o futuro. Para este autor, com a “febre” pela memória, deslocam-

se os chamados “futuros presentes” para os “passados presentes”, ao reafirmar a valorização 

pelo passado. 

De acordo com Huyssen (2000), há uma obsessão pela memória de tal maneira 

que o mundo precisa produzir formas de garantir a “recordação total”, tendo como consequência 

o apego ao arquivamento e a musealização com apelo político. E com esta efervescência da 

memória, destaca-se a questão do esquecimento. Contudo, memória e esquecimento são duas 

categorias estreitamente ligadas (Pollak, 1989). Para Huyssen (2000), a história, a memória e a 

patrimonialização representam estratégias no combate ao esquecimento e a manutenção das 

tradições: as estratégias de rememoração são, portanto, medo do esquecimento. Todavia, o 

excesso de memória leva a uma crise da própria memória: 

Está claro que a memória mídia sozinha não será suficiente, 

a despeito de a mídia ocupar sempre maiores porções da 

percepção social e política do mundo. (...) Um ponto em 

questão é a distinção entre passados usáveis e dados 

disponíveis. A minha hipótese aqui é nós tentarmos 

combater esse medo e o perigo do esquecimento com 

estratégias de sobrevivência de rememoração pública e 

privada (Huyssen, 2000: 19-20). 

Neste sentido, esta febre pela memória, no intuito de preservar para não 

esquecer, terá como objetivo manter elementos ligados à tradição e ao processo de construção 

da memória e identidade de grupos e indivíduos. E neste contexto, é válido destacar a discussão 

de José Reginaldo Santos Gonçalves (1996) sobre a construção de narrativas nacionais, através 

da apropriação de noções de coletividade e pertencimento a partir da “retórica da perda”.  

A História aparece como um processo inexorável de 

destruição, em que valores, instituições e objetos 

associados a uma “cultura”, “tradição”, “identidade” ou 

“memória” nacional tendem a se perder. (...) O efeito dessa 

visão é desenhar um enquadramento mítico para o processo 

histórico, que é equacionado, de modo absoluto, à 

destruição e homogeneização do passado e das culturas 

(Gonçalves, 1996: 22). 
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E nesta discussão sobre patrimônio e preservação, podem-se inserir os acervos 

no contexto de patrimonialização da memória, especificamente os arquivos, enquanto lugar de 

memória, categoria esta cunhada e disseminada por Pierre Nora (1993). Segundo este autor, a 

memória verdadeira, então transformada por sua passagem em História, dá lugar a uma 

memória arquivística, levando à “constituição vertiginosa e gigantesca do estoque material 

daquilo que nos é impossível lembrar”. Neste sentido, surgem os lugares de memória, lugares 

simbólicos (objetos da história, relíquias), pois “não há mais meios de memória” (Nora, 1993). 

Estes lugares de memória “nascem e vivem do sentimento de que já não há memória, que é 

preciso criar arquivos, manter aniversários, organizar celebrações porque essas operações não 

são naturais” (Freitas; Gomes, 2004: 4). 

Nesta perspectiva, ao abordar o arquivo como lugar de memória, (enquanto 

acúmulo, estoque material e documental, para guarda institucional de registros), deve-se refletir 

sobre as intencionalidades e dimensões no acúmulo de documentos. Segundo Heymann (2012), 

os arquivos devem ser analisados como “artefatos dotados de historicidade, marcados por 

interferências configuradoras e investidos de uma série de atributos igualmente conformadores 

de sentidos”. A partir deste debate sobre memória e seus usos, destaca-se a importância de 

analisar o arquivo a partir de duas perspectivas: para ser objeto de reivindicações coletivas e 

por valorizar novas memórias e novas narrativas, ao produzir um “desejo de arquivo” 

(Heymann, 2012: 7-8). Sendo assim, o arquivo não pode ser visto apenas como acumulação 

natural de documentos, mas como um dispositivo social de memória: 

Arquivos resultam das funções desempenhadas e das 

atividades desenvolvidas pelas entidades produtoras dos 

conjuntos documentais, de acordo com a Arquivologia. Em 

uma perspectiva sociológica, porém, é possível pensá-los, 

também, como artefatos que estão na origem de diversos 

processos sociais – justificam projetos de natureza 

memorial, legitimam empreendimentos institucionais, são 

objeto de políticas que visam à preservação e à valorização 

da “memória” e seus agentes (Heymann, 2010: 113). 

 Pode-se perceber a associação entre arquivo e memória presente na literatura 

arquivística. Segundo José Maria Jardim (1995:4), há um discurso “naturalizante” sobre os 
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arquivos ao envolver a memória como um dado arqueologizável. Para Robert23, apud Jardim 

(1995: 4), “os arquivos constituem a memória de uma organização qualquer que seja a 

sociedade, uma coletividade, uma empresa ou uma instituição, com vistas a harmonizar seu 

funcionamento e gerar seu futuro”.  Mathieu e Cardin24 (apud Jardim, 1995: 5) assim 

conceituam memória registrada: 

(...) a memória registrada não é um resultado estático. É um 

processo que serve às exigências das organizações. Ela 

procura um sentido nos conhecimentos aos quais se refere 

uma organização e a partir dos quais ela se constitui. A 

memória registrada mediatiza a reflexão derivada do 

pensamento organizacional para analisar uma situação, ela 

assegura decisões que sustentam a ação e orienta o 

desenvolvimento das operações. 

 Jardim (1995: 5) reconhece que a memória a ser resgatada pelo tratamento 

arquivístico é uma memória registrada, ou seja, a memória confunde-se com o arquivo a ser 

preservado. Nesta perspectiva, alude-se à noção de arquivo permanente, definido na literatura 

arquivística como “conjunto de documentos de valor histórico, probatório e informativo que 

devem ser definitivamente preservados” (Lei 8159, artigo 8º, § 3º). Os documentos que formam 

o arquivo permanente são assim caracterizados após os processos avaliativos, considerados, 

portanto, de valor histórico e entendidos como componentes da memória de determinado 

grupo/instituição (valor este atribuído).  

 Para além da constituição do acervo de caráter permanente, a Arquivística 

designou as atividades de avaliação e seleção de documentos como práticas indispensáveis para 

o estabelecimento dos valores primário e secundário. O valor primário diz respeito à utilização 

direta do documento para atender às necessidades que levaram à sua criação; enquanto o valor 

secundário refere-se à possível utilização do documento por outros e para fins distintos daqueles 

que o originaram. 

                                                        
23 ROBERT, Jean-Claude. Les rapports entre l’histoire e l’archivistique. In: La place de l’arquivistique dans la 
gestion de l’information: perspectives de recherche. Montreal: Université deMontreal, 1990. 
 
24 MATHIEU, Jacques; CARDIN, Martine. Jalons pour le posicionnement de l’archivistique. In: La place de 
l’archivistique dans la gestion de l’information: perspectives de recherché. Montreal: Université de Montreal, 1990 
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A literatura e a prática arquivísticas destacam, sobretudo a 

partir dos anos 50, importância da avaliação e seleção de 

documentos. A quantidade e a variedade de suportes e 

formatos documentais, de um lado, e a escassez de recursos 

arquivísticos, de outro, implicam que os documentos 

produzidos e acumulados por uma organização devam 

inevitavelmente passar por um processo de avaliação. Esta 

avaliação teria objetivos aparentemente muito simples: 

identificar o valor dos documentos de maneira a estabelecer 

prazos de retenção nas fases corrente e intermediária, 

definindo assim as possibilidades de eliminação, 

microfilmagem e recolhimento aos arquivos permanentes 

(Jardim, 1995: 6). 

 Como bem conceitua José Maria Jardim no trecho acima, a avaliação 

documental possui aparentemente objetivos simples (grifo nosso). Este é um discurso 

defendido por alguns teóricos, ao analisar a avaliação como operação mecânica, capaz de 

preservar os documentos de valor permanente (os documentos “históricos”) e eliminar os 

documentos de valor eventual. Contudo, como já apresentado, determinadas rupturas começam 

a emergir no final no século XX, através dos pensadores pós-modernos, ao trazer novas 

reflexões sobre o fazer arquivístico, principalmente na questão da avaliação de documentos. 

 Neste contexto faz-se necessário analisar as questões inerentes ao processo de 

avaliação de documentos e os conceitos ligados à noção de patrimônio cultural. Para isso, é 

válido reportar-se ao conceito de patrimônio cultural descrito na Constituição Federal de 1988, 

em seu Artigo 216: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 

de natureza material e imaterial, tomados individualmente 

ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 
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III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

(grifo nosso) 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico (Brasil, Constituição Federal, 1988 

– grifo nosso). 

 De acordo com o Dicionário de Terminologia Arquivística (2005), patrimônio 

arquivístico é o conjunto de arquivos de valor permanente, públicos ou privados, existentes no 

âmbito de uma nação, de um estado ou de um município. Pode-se notar que o princípio de 

patrimônio arquivístico está ligado ao aspecto histórico, a partir de uma perspectiva de 

construção de uma memória coletiva: “No Brasil, as instituições voltadas à conformação do 

patrimônio cultural se estruturam no processo de definição de contornos da Nação destacando-

se entre elas, os Arquivos Públicos, a Biblioteca Nacional e os Museus” (Silva, 2006:13). 

 Paralelamente, observa-se na definição de arquivo permanente o cunho 

memorial: arquivo permanente é o conjunto de documentos preservados em caráter definitivo 

em função de seu valor. E a prática que definirá o que será preservado ou o que será eliminado 

é a avaliação: vista como único processo, dotado de recursos técnicos e legitimada pela 

Arquivística a fim de garantir a manutenção de determinadas memórias.  

 

1.4.1 – A Avaliação Arquivística no Brasil 

 

 Em 1975, a Revista Arquivo e Administração publica um artigo de Nilza 

Teixeira Soares, intitulado “Avaliação e seleção de documentos de arquivo: problemas e 

soluções”, no qual a autora destaca a importância da criação de legislação específica que oriente 

a gestão de documentos e principalmente, a existência de critérios que auxiliem na distinção 

dos valores dos documentos. A autora destaca a importância da avaliação de documentos como 

ferramenta para redução do volume documental, a fim de preservar aqueles que possuem valor 

para tal guarda. 
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  Nilza Soares (1975: 8) problematiza a avaliação e seleção como operações de 

difícil execução, sobretudo pela ausência de diretrizes e políticas que transformem estas práticas 

em ato administrativo válido (pois na época não existiam leis arquivísticas).  A autora destaca 

a dificuldade em avaliar a partir da árdua atitude de prever e definir o que será importante para 

as gerações futuras, face aos juízos de valor. Nota-se, portanto, a preocupação com a noção de 

memória social. Apesar da dificuldade na determinação de valores, a autora pondera que “(...) 

através de estudos cuidadosos, podemos chegar a traçar linhas gerais e determinações passíveis 

de aplicação sistemática, que reduzirão em muito o trabalho e a responsabilidade dos que se 

ocupam de arquivos” (Soares, 1975: 9). 

 Em relação à legislação a autora propõe a criação de um órgão colegiado, que 

tenha representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, com atribuição de 

“proceder ao julgamento do valor dos documentos e opinar quanto aos prazos dos papeis de 

diversas origens” (Soares, 1975: 9). Em virtude da peculiaridade dos órgãos públicos, a autora 

também propõe integrar a este órgão colegiado outros membros, como: Diretor do Arquivo 

Nacional; Representante do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP – órgão 

já extinto); Representante da Secretaria de Planejamento; Representante da Câmara dos 

Deputados; Representante do Senado Federal; Representantes do Poder Judiciário; 

Representante do Tribunal de Contas da União; Representante do Conselho Federal de Cultura. 

Durante o desenvolvimento do artigo, Nilza Soares ressalta a importância da legislação com 

vistas à redução da massa documental: 

A legislação específica à avaliação e seleção de documentos 

de arquivo, entre outros pontos, deve definir a autoridade 

máxima, o órgão de cúpula dos arquivos brasileiros, 

atribuindo-lhe o direito de inspeção aos arquivos correntes 

oficiais e atendendo a uma série de requisitos comuns que 

regulamentem o assunto. (Soares, 1975: 9) 

 A autora também evoca a importância de observar os critérios na avaliação de 

documentos na própria legislação, porém não esclarece quais sãos os critérios e como seriam 

implementados. No entanto, Nilza Soares (1975: 9) afirma: “A legislação prevista, queremos 

crer, deverá traçar critérios universais e, por certo, serão identificados documentos e ações que 

poderão ser catalogados ou arrolados como destituídos de qualquer interesse (...)”. E em outro 

momento, a autora exprime a necessidade do DASP, enquanto órgão central do sistema de 
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protocolo e arquivo, em formular normas que orientem os métodos de arquivamento e os 

critérios de avaliação para descarte de documentos. Para Nilza Soares, este órgão central 

deveria “aprovar critérios de avaliação de documentos comuns a todos os órgãos, tanto os 

relativos a pessoal, como os referentes a assuntos fazendários e outros” (Soares, 1975: 9). 

 Esta apreensão com os critérios de avaliação de documentos levou a ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) a elaborar em 1988 a NBR 10519 – Critérios de 

avaliação de documentos de arquivo, a fim de estabelecer “preceitos capazes de orientar a ação 

dos responsáveis pela análise e seleção de documentos, com fixação de prazos de guarda ou 

eliminação” (ABNT 1988: 1). Porém, diante da dificuldade de se estabelecer procedimentos 

envolvidos em juízos de valor, a Norma aponta que os critérios são apenas princípios gerais. 

 Face à complexidade na análise dos documentos, a Norma orienta a convocação 

de profissionais de diversas categorias a fim de estabelecer critérios que façam a distinção do 

valor primário e secundário. Assim, a equipe técnica constituída para auxiliar no processo de 

avaliação de documentos deveria ser integrada por: 

a) Arquivista ou responsável pela guarda da 

documentação; 

b) Autoridade administrativa conhecedora da estrutura e 

do funcionamento da instituição a que esteja 

subordinada a unidade orgânica responsável pela 

guarda da documentação; 

c) Profissional da área jurídica; 

d) Profissionais ligados ao campo abrangido pela natureza 

do acervo objeto da avaliação (historiador, economista, 

sociólogo, etc.); 

e) Profissional da área de estatística, quando da aplicação 

de métodos de amostragem (ABNT, 1988: 2). 

 Embora o título da Norma seja “Critérios de avaliação”, pouco se esclarece sobre 

o tema.  Em determinado momento, a Norma (ABNT, 1988: 3) explicita que se trata de 

“conselhos de natureza prática” destinados a orientar a análise e seleção de documentos. 

Observa-se que os critérios são, na verdade, procedimentos para identificação dos valores 

administrativos e históricos. A Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) também 

menciona que o processo de avaliação documental tem início no arquivo corrente através da 
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aplicação dos critérios de avaliação para distinção dos documentos de valor eventual (passíveis 

de eliminação) como aqueles que possuem valor informativo ou probatório. 

 Para aplicação dos critérios de avaliação a Norma faz algumas recomendações: 

 

Estabelecer data-limite para a guarda permanente, com base 

no histórico da instituição, sobretudo, quando há 

impossibilidade de avaliar todo o acervo documental; 

Levar em consideração, quando do estabelecimento do 

prazo mínimo para a transferência, a capacidade de 

armazenagem de arquivo intermediário (ABNT, 1988). 

 

 No Brasil, o marco em relação à legislação específica aos arquivos acontece em 

1991, com a aprovação da Lei 8519 que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos 

e privados. “A Lei de Arquivos apresenta características marcadamente conceituais, sobretudo 

no que se refere ao conjunto de definições apresentadas para termos como arquivos, gestão de 

documentos, arquivos públicos, documentos correntes, (...) etc” (Jardim, 2011: 207). Nesta lei 

cria-se o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), órgão vinculado ao Arquivo Nacional e 

que tem por objetivo a definição de uma política nacional de arquivos, como órgão central de 

um Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). Contudo, Jardim (2011:198) pondera que “o 

Conarq não formulou – como previsto na legislação – uma política nacional de arquivos e 

tampouco implementou o Sistema Nacional de Arquivos”. 

 A regulamentação da Lei 8519/1991 só ocorre em 2002, através do Decreto 4073 

e estabelece em seu Artigo 18 a necessidade de constituição das Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos: 

Art. 18. Em cada órgão e entidade da Administração 

Pública Federal será constituída comissão permanente de 

avaliação de documentos, que terá a responsabilidade de 

orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção 

da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de 

atuação, tendo em vista a identificação dos documentos 
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para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de 

valor. 

§ 1º Os documentos relativos às atividades-meio serão 

analisados, avaliados e selecionados pelas Comissões 

Permanentes de Avaliação de Documentos dos órgãos e das 

entidades geradores dos arquivos, obedecendo aos prazos 

estabelecidos em tabela de temporalidade e destinação 

expedida pelo CONARQ.       

§ 2º Os documentos relativos às atividades-meio não 

constantes da tabela referida no § 1o serão submetidos às 

Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos dos 

órgãos e das entidades geradores dos arquivos, que 

estabelecerão os prazos de guarda e destinação daí 

decorrentes, a serem aprovados pelo Arquivo Nacional.  

§ 3º Os documentos relativos às atividades-fim serão 

avaliados e selecionados pelos órgãos ou entidades 

geradores dos arquivos, em conformidade com as tabelas de 

temporalidade e destinação, elaboradas pelas Comissões 

mencionadas no caput, aprovadas pelo Arquivo 

Nacional. (Brasil, 2002) 

 Apesar da pouca bibliografia produzida no Brasil sobre avaliação documental, 

percebe-se a preocupação de alguns autores com o acúmulo de documentos sem tratamento 

arquivístico e principalmente em tornar a avaliação um processo técnico e com critérios que 

legitimem tal atividade. Ana Paula Mendes de Miranda (2004) corrobora a necessidade de 

definição de critérios que auxiliem a avaliação, mas também observa a dificuldade em 

estabelecê-los: “A dificuldade de se estabelecer critérios claros de seleção é tão grande, que, 

muitas vezes, torna-se mais fácil optar pela preservação de tudo” (Miranda, 2004: 126).  

 É válido ressaltar que não só a ABNT, como a literatura arquivística, apresentam 

os critérios de avaliação como problemas a serem solucionados na análise documental, porém 

“ocorre certa confusão entre critérios propriamente, categorias de análise e procedimentos” 

(Borges; Oliveira, 2007: 9). No entanto, além da falta de clareza em distinguir critérios e 
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procedimentos, nota-se que os critérios, quando sistematizados, não são claros e nem tão pouco 

documentados.  Em pesquisa realizada por Jussara Borges e Louise Oliveira, em 2007 na Bahia, 

observa-se que os entrevistados (profissionais que atuam nos arquivos) indicam critérios de 

avaliação como: análise do valor dos documentos; estado físico do documento; tipo 

documental; preservação ao máximo da documentação e até bom senso. Evidenciam-se com as 

entrevistas que os próprios profissionais atuantes nos arquivos não conseguem diferenciar 

critérios, categorias de análise e procedimentos. 

 Neste contexto, as autoras também refletem sobre a necessidade de documentar 

os critérios de avaliação. Os profissionais entrevistados esclareceram que em nenhum momento 

os critérios utilizados foram registrados: “De acordo com as entrevistas do APB [Arquivo 

Publico da Bahia], os critérios que nortearam o procedimento de avaliação no último 

recolhimento (...) não foram documentados na ocasião” (Borges; Oliveira, 2007: 9). Logo, nota-

se que as instituições não explicitam as motivações, critérios e fundamentos que justifiquem a 

guarda permanente de determinados documentos e a eliminação de outros. Terry Cook (2013) 

exprime a necessidade de tornar transparente o processo de avaliação documental ao 

proporcionar aos usuários e pesquisadores a explicação sobre as escolhas feitas: quais critérios 

de avaliação foram utilizados; quais metodologias e procedimentos empregados, ou seja, deixar 

claro as decisões tomadas. 

 Sendo assim, os usuários dos arquivos não teriam acesso apenas aos arranjos e 

descrições dos documentos, mas à lógica de decisões tomadas durante todo o processo de 

avaliação documental. Cook (2013) menciona a necessidade de elaborar relatórios que 

contenham os diferentes critérios de avaliação estabelecidos e de relacioná-los às descrições 

das séries documentais. Ou seja, o não-arquivo (termo cunhado por Terry Cook) também teria 

evidência, pois a decisão do arquivisa e instituição em não integrar determinado documento ao 

arquivo (permanente) estaria claro e o resultado da avaliação e seleção de documentos seria 

transparente aos pesquisadores. 
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2 – BREVE HISTÓRICO SOBRE A EMPRESA PÚBLICA FEDERAL DE ECONOMIA  

 A Empresa a ser estudada é uma sociedade de economia mista, vinculada a uma 

Secretaria da Presidência da República, legalmente criada em janeiro de 1936. A prerrogativa 

em efetivar os procedimentos técnicos referentes à gestão de documentos iniciou-se com 

recomendações feitas pelo Arquivo Nacional em 2010. “A falta de controle e organização do 

acervo da empresa e a ausência de instrumentos de pesquisa que atendam às necessidades de 

consulta são problemas apontados por todas as áreas da Companhia” (Fonte Institucional, 

2013). A Direção contratou, então, dois arquivistas em 2012, por meio de concurso público, 

para iniciarem projeto visando à estruturação de atividades inerentes à gestão documental na 

empresa. 

 Após alguns meses de estudo sobre a história e a organização funcional, os 

arquivistas passaram a realizar o levantamento documental, que constitui um processo 

metodológico objetivando contemplar todos os tipos documentais produzidos pela Empresa, 

além de expor a situação dos espaços físicos destinados à guarda dos documentos. Esse 

levantamento foi elaborado a partir da estrutura organizacional, analisando as Diretorias, 

Superintendências, Gerências e Setores. 

Totalizando pouco mais de 3000 metros lineares o conjunto 

documental reflete as transformações da exploração 

comercial dos portos e das alterações sofridas pela 

Companhia. A Data-Limite da documentação corresponde 

aos anos de 1904 a 2013 (...) (Fonte Institucional, 2013). 

 Ao analisar o diagnóstico feito pelo setor responsável pela documentação, 

observa-se a seguinte quantificação do acervo: 

 

QUANTIFICAÇÃO DO ACERVO (EM METRO LINEAR) 

Diretoria 1 1781,67 

Diretoria 2 817,42 

Diretoria 3 120,49 

Diretoria 4 468,48 

TOTAL 3188,06 
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A quantificação supramencionada refere-se, 

majoritariamente, aos documentos textuais. Somam-se a 

estes os dados relativos aos demais gêneros documentais 

mensurados no Levantamento. É possível observar a 

heterogeneidade da documentação encontrada em 

diferentes áreas da Companhia. Além dos documentos 

textuais foram localizados documentos cartográficos, 

audiovisuais, iconográficos e eletrônicos. (Fonte 

Institucional, 2013) 

 

 Constata-se que o acervo é formado basicamente pelos seguintes documentos: 

 Atividade-meio25: 

 Acordos Coletivos de Trabalho (com todas as correspondências com o Sindicato da 

Categoria), Ações Judiciais, Apólices de Seguro, Atas da Assembleia Geral 

Extraordinária, Atas da Diretoria Executiva, Avaliação dos empregados, Atestados 

Técnicos, Balancetes, Balanços, Boletim Interno Administrativo, Cadastro de 

Empresas, Cadastro de Fornecedores, Cadastro do Almoxarifado, Certidões, 

Comprovantes de Gravames, Cobrança Judicial, Contas de Luz, água e telefone, 

Contratos com Empresas Terceirizadas, Contratos de Arrendamento, Decisões do 

Conselho de Administração, Diário Razão, Diário Geral, Estatuto Social, Fichas de 

Registro, Fichas Financeiras, Fluxo de Caixa, Folha de pagamento, Foro, Frequência de 

empregados e estagiários, Inventários, Notas Fiscais, Ofícios, Pareces do Setor Jurídico, 

Pastas Funcionais, Planejamento Estratégico, Plano Básico de Organização, Plano de 

Carreira, Empregos e Salários, Processo de Baixa Patrimonial, Processos Cíveis, 

Processos Trabalhistas, Processo de Penhora, Processos Licitatórios, Regimento 

Interno, Registros Imobiliários, Relatório da Comissão Permanente de Verificação 

Patrimonial, Relatório de Auditoria, Rescisão. 

                                                        
25 Trata-se de atividade não inerente ao objetivo da empresa, aplica-se, portanto, ao serviço necessário, contudo, 
não há relação direta com a atividade principal da empresa, ou seja, não é um serviço essencial. 
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 Atividade-fim26: 

 Acompanhamento das Obras, Acompanhamentos de Projetos, Acompanhamento dos 

Recursos Aplicados, Alfandegamento, Boletins Mensais, Contratos de Arrendamento e 

Operacionais, Laudos de Avaliação e Vistoria, Orçamentos, Planejamento de Processos, 

Planejamento Estratégico, Processo de Arrendamento, Processos de Dragagem, Recibos 

de Programação, Relação de Trabalhadores Avulsos, Relação de Mercadorias 

Destruídas, Relatórios, Tabelas de Movimentação de Mercadoria, Relatório de Tarifas, 

Termo de Destruição de Mercadorias, Termos Aditivos de Contratos, Zoneamento. 

  

 Muitos documentos da atividade-fim não foram listados para que se mantivesse 

a não identificação da Empresa em estudo. O levantamento também aponta algumas 

considerações desfavoráveis acerca do acervo: 

 Volume expressivo de fotocópias; 

 Ausência de espaço físico para construção de um arquivo central; 

 Métodos inadequados de arquivamento; 

 Acúmulo de documentos em salas de trabalho; 

 Formação de arquivos setoriais nas áreas jurídicas, financeira, patrimonial, de 

engenharia, de recursos humanos e de documentação; 

 Formação de uma massa documental acumulada. 

 A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD), responsável 

pela avaliação dos documentos relacionados no levantamento documental, foi constituída 

através da Portaria da Presidência em outubro de 2013, com membros de todas as Diretorias: 

I – Presidente: Gerente do setor responsável pela documentação 

II – Membros: 

a) Diretoria 1 – um titular e suplente; 

b) Diretoria 2 – um titular e um suplente 

c) Diretoria 3 – um titular e um suplente 

d) Gabinete da Presidência – um titular e um suplente 

e) Superintendência Jurídica  – um titular e um suplente       

                                                        
26 É a atividade que caracteriza o objetivo principal da empresa, a sua destinação, o seu empreendimento. 
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f) 1 arquivista 

 Em virtude do grande volume de documentos sem tratamento arquivístico, 

efetivou-se a contratação de uma empresa terceirizada para auxiliar na análise documental e 

classificação dos documentos da atividade-meio. No próximo capítulo trataremos das questões 

pertinentes à avaliação de documentos, através da análise das entrevistas. 
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3 – AVALIAÇÃO ARQUIVÍSTICA: RELATOS E ENTREMEIOS 

 

 Como forma de valorizar o arquivo – na visão de bem cultural – a UNESCO 

inicia um projeto em 1992 com o título de Programa Memória do Mundo com objetivo de 

identificar e preservar documentos ou conjuntos documentais que tenham valor de patrimônio 

para a humanidade. Logo, trata-se do reconhecimento (social e político) - através de políticas 

públicas – da transformação do documento de arquivo de um bem cultural em patrimônio. 

 No Brasil, o marco em relação a políticas públicas acontece com a promulgação 

da Constituição Federal em 1988, relacionando os bens de natureza material e imaterial que 

constituem o patrimônio cultural brasileiro – incluindo os documentos como tal. Em relação à 

gestão documental em si, é sancionada a Lei de Arquivos em 1991, com objetivo de normatizar 

a gestão de documentos, conforme visto no capítulo primeiro desta dissertação. Neste intuito, 

vários órgãos no Brasil iniciaram procedimentos para implementação de políticas para a gestão 

documental. 

 Na Empresa de Economia Mista Federal em estudo havia uma considerável 

quantidade de documentos sem nenhum tratamento arquivístico. Contudo, em 2011, a partir de 

demanda do Arquivo Nacional – resultado da análise das condições do conjunto documental – 

a Diretoria iniciou os projetos propostos na análise. A contratação de dois arquivistas, a 

realização do levantamento documental e posteriormente a constituição da Comissão de 

Avaliação de Documentos foram os primeiros esforços efetivados pela Empresa.  

 A necessidade de constituição de uma Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos nos órgãos da Administração Pública Federal foi evidenciada no Decreto 

4073/2002, no qual em seu Artigo 18 há a explicação da finalidade das Comissões, conforme 

relatada no Capítulo primeiro desta dissertação. Além deste Decreto, há a Resolução nº 40 do 

CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos – de dezembro de 2014, que dispõe sobre os 

procedimentos necessários para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR. Segundo esta Resolução, a eliminação 

de documentos nos órgãos e entidades integrantes do SINAR somente ocorrerá depois de 

concluído o processo de avaliação e seleção de documentos conduzidos pelas Comissões 

Permanentes de Avaliação de Documentos: 
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Art. 2º O registro dos documentos a serem eliminados 

deverá ser efetuado por meio da elaboração de Listagem de 

Eliminação de Documentos que, após a aprovação pela 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - 

CPAD e pelas autoridades dos órgãos e entidades a quem 

compete aprovar, deverá ser submetida à instituição 

arquivística pública, na sua específica esfera de 

competência, para autorização da eliminação. 

          Parágrafo único. Os órgãos e entidades deverão, 

obrigatoriamente, encaminhar, por meio de 

correspondência oficial, duas cópias da Listagem de 

Eliminação de Documentos, assinadas e rubricadas a fim de 

obter a autorização. 

          Art. 3º Após obter a autorização, os órgãos e entidades, 

para proceder à eliminação, deverão elaborar e publicar o 

Edital de Ciência de Eliminação de Documentos, em 

periódico oficial, sendo que na ausência destes, os 

municípios poderão publicá-los em outro veículo de 

divulgação local, para dar publicidade ao fato de que serão 

eliminados os documentos relacionados na Listagem de 

Eliminação de Documentos. 

          Parágrafo único. Os órgãos e entidades deverão 

encaminhar, obrigatoriamente, para a instituição 

arquivística pública, na sua específica esfera de 

competência, uma cópia da página do periódico oficial ou 

do veículo de divulgação local no qual o Edital de Ciência 

de Eliminação de Documentos foi publicado (CONARQ, 

Resolução 40/2014). 

 

3.1 – Depoimentos 
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  Caberá neste item apresentar os depoimentos dos entrevistados procurando 

analisar os comentários e verificar as práticas envolvidas no processo de avaliação arquivística. 

Não há uma descrição exaustiva, contudo procurou-se explicitar as principais questões 

abordadas pelos entrevistados. Assim, os comentários e reflexões relacionados aos aspectos 

teóricos serão tratados em item à parte. 

3.1.1 – Empresa Pública Federal de Economia Mista 

  

 Apresenta-se entrevista feita à presidente da Comissão de Avaliação de 

Documentos da empresa objeto desta pesquisa e a única arquivista pertencente à Comissão. 

Esta arquivista também atua como fiscal do contrato de prestação de serviços firmado entre a 

Empresa Pública Federal de Economia Mista e a empresa terceirizada contratada para a 

organização do acervo documental. Ambas – a presidente da Comissão de Avaliação e a 

arquivista – são empregadas públicas concursadas. 

 Em seu livro Como avaliar documentos de arquivo, Ieda Pimenta Bernardes 

(1998) argumenta que, diante da complexidade na tarefa de avaliar, a Comissão de Avaliação 

– constituída para analisar os documentos nos seus diversos aspectos – deve ter a participação 

de profissionais de diversas áreas do conhecimento, pois este fato será decisivo para a definição 

de critérios de valor. 

 Em razão dessa orientação, perguntou-se à presidente27 da Comissão de 

Avaliação sobre a apreciação na escolha dos membros para a comissão. A mesma respondeu e 

comunicou os seguintes critérios: um empregado de cada Diretoria, com pleno conhecimento 

das atividades desempenhadas nas áreas; um especialista com formação em Arquivologia; um 

empregado da Divisão de Documentação e um empregado da área jurídica. Como não há 

historiador no quadro de empregados, a Comissão de Avaliação não contará com este 

profissional, o que nos leva a refletir sobre possíveis lacunas analíticas nos critérios de valor 

que serão aferidos aos conjuntos documentais.  

 Todavia, vale ressaltar que a Comissão de Avaliação da Empresa em referência, 

embora constituída em 2013, ainda não realizou reunião. Em relação a este fato, a presidente 

                                                        
27 A presidente da Comissão de Avaliação não possui formação acadêmica em Arquivologia, contudo possui 
alguns cursos na área. 
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da Comissão afirmou que há alguns aspectos que precisam ser contemplados antes do início 

das atividades, pontuando os seguintes: a contratação de empresa terceirizada (já efetivada), a 

realização de curso para os membros da comissão e alguns entraves burocráticos (não 

esclarecidos durante a entrevista). Em relação à empresa terceirizada a presidente da Comissão 

destacou a finalidade da contratação:  

“O objetivo da contratação da empresa terceirizada foi a organização, preparo, higienização 

e microfilmagem, objetivando a melhor forma técnica para armazenamento, recuperação, 

acesso e destinação dos documentos” (Presidente da Comissão de Avaliação de Documentos). 

 A princípio, percebe-se que de alguma forma a empresa terceirizada fará as 

atividades referentes à gestão documental. Em relação aos esclarecimentos sobre a 

possibilidade de realização da avaliação e análise dos documentos por parte da empresa 

terceirizada, a presidente da Comissão declarou: 

 

“Não, a documentação da atividade-meio não será avaliada apenas pela empresa contratada, 

pois a Divisão de Documentação fará uma análise prévia e após, irá analisar e avaliar cada 

documento junto à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. A empresa contratada 

não está autorizada a eliminar qualquer tipo de documentos, apenas foi orientada a identificar 

e apartar os documentos passíveis de eliminação. Após esse trabalho, a Divisão responsável 

pela documentação junto à Comissão Permanente de Avaliação de Documentos irá analisar e 

avaliar toda a documentação que está sendo tratada, seguindo a legislação vigente”. (grifo 

nosso) 

 

 Mesmo considerando que não há, em curto prazo, uma preocupação com os 

documentos da atividade-fim e com a questão de definição de critérios para a análise 

documental, é preciso, no entanto, analisar a possível existência de local reservado e adequado 

para a guarda dos documentos de caráter permanente, para tanto, a presidente da Comissão 

respondeu que não existe local para guarda: 

 

“Não, como os imóveis que abrigam a documentação fazem parte de um decreto [nesta 

dissertação foi omitida a identificação do documento legal mencionado], que autoriza o 
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município do Rio de Janeiro a declarar utilidade pública, para fins de desapropriação. Porém, 

a Divisão [responsável pela organização da documentação] foi autorizada a iniciar a pesquisa 

de preços para a locação de um espaço reservado para a guarda da documentação, não tendo 

como prever se conseguirá um espaço reservado para a guarda permanente” (Presidente da 

Comissão de Avaliação de Documentos) (grifo nosso). 

 

 Conforme já adiantado, a Empresa Pública não iniciou as atividades da 

Comissão de Avaliação de Documentos, e, por este motivo, não há como aprofundar as questões 

ligadas à avaliação documental enquanto prática e a complexidade na aplicação dos critérios 

para a identificação dos valores. Como não foi possível articular e comparar os relatos da 

presidente da Comissão e a fiscal do contrato com as atas, a fim de verificar as circunstâncias 

envolvidas na avaliação, buscou-se analisar outra instituição para observar como se deram os 

processos concernentes à temática apresentada. 

 

3.1.2. Órgão integrante do Poder Judiciário 

 

 Esta Instituição é integrante do Poder Judiciário, localizada no Estado do Rio de 

Janeiro e de acordo com o levantamento documental, constatou-se a seguinte quantificação da 

documentação: 

 De 1923 a 1937 e de 1945 a 1960: 10 metros lineares de documentos textuais e 20 

fotografias (documentação da instituição enquanto sede no Distrito Federal); 

 De 1960 a 1975: 50 metros lineares de documentos textuais, 60 fotografias, 20 fitas de 

vídeo, 50 mapas e 100 plantas de engenharia (documentação referente ao antigo Estado 

da Guanabara); 

 De 1905 a 1975: 100 metros de documentos textuais, 6000 fotografias, 13 filmes, 237 

mapas, 1200 discos (documentação referente ao Estado do Rio de Janeiro, antes da fusão 

com o Estado da Guanabara); 

 De 1975 até hoje: 15.000 metros lineares de documentos textuais, 100.000 fotografias 

(sendo 90.000 fotografias digitais e 10.000 em papel), 1.000 fitas de vídeo VHS, 5.000 

fitas cassete, 500 mapas, 1.000 plantas de engenharia, 200 dispositivos. 
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 Em entrevista com o presidente28 de Comissão de Avaliação de Documentos 

desta Instituição, o mesmo afirmou que não existe arquivista no quadro efetivo de pessoal, 

alegando questões políticas (não enunciadas quais), que dificultam a contração de profissional 

com graduação em Arquivologia: 

 

“Formalmente, ainda não existe cargo de arquivista, porém vem sendo feito tentativas. Eu 

formalizei a necessidade do cargo de arquivista para a minha coordenadora, sobre a 

necessidade de haver nos quadros de pessoal [identificação da instituição omitida] um servidor 

com especialidade em Arquivologia, mas por trâmites, por questões puramente políticas, por 

interpretações políticas, até hoje ainda não foi autorizada a criação [...]. Mas hoje, a situação 

de momento é não tem, não tem cargo de arquivista”. 

 

 Em relação aos procedimentos acerca da gestão documental, o presidente da 

Comissão enfatizou que mesmo com a ausência de arquivistas no quadro efetivo, havia práticas 

consideráveis de tratamento arquivístico implementadas. Ele também conta que o recolhimento 

ao Arquivo Central era feito com identificação nas caixas e que, tempos depois, com o auxilio 

da Comissão de Avaliação de Documentos, o recolhimento por caixas passou a ser identificando 

as tipologias documentais: 

 

“(...) até por sugestão posterior do ex-chefe, que é o chefe do Arquivo Central até hoje, de fazer 

o recolhimento por caixas, por tipologias documentais, todavia tipologias documentais entre 

aspas, seguindo o modelo do CONARQ, pois nós sabemos que é um modelo misto de 

instrumentos de gestão documental. E, só assim, vamos dizer mais recentemente, 3 a 4 anos, 

começamos, com meu próprio auxílio, depois com o auxílio posterior de outra colega também 

formada em Arquivologia e também com a capacitação em diversos cursos sobre gestão 

documental, a preparação para se pensar melhor a gestão documental no órgão, inclusive até 

com certo respaldo, pois hoje em dia a Gestão Documental é considerada um dos projetos 

                                                        
28 Embora o entrevistado seja arquivista formado, o mesmo possui cargo técnico em tal instituição. 
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estratégicos. E a partir daí, começamos a estruturar e delinear alguns trabalhos de gestão 

documental”. 

 

 O entrevistado também ressaltou que em 2013 iniciou-se o primeiro diagnóstico 

da instituição, observando as seguintes questões: práticas de gestão documental, pessoal 

adequado para a área de documentação, recursos tecnológicos e situação de conservação do 

acervo arquivístico. Embora tenha sido um avanço para a instituição, o presidente da Comissão 

de Avaliação relata que variadas linhas de trabalho – como a revisão dos instrumentos de gestão 

documental, a estruturação do arranjo da documentação para posterior descrição arquivística 

do acervo permanente – não progrediram por questões políticas: “(...) enfim, há uma série de 

linhas que ainda não tiveram um avanço maior por questões políticas [da própria 

instituição],pois não ocorreram, há um ano, na atual administração, investimentos para a área 

documental” (Presidente da Comissão de Avaliação de Documentos - grifo nosso). 

 Acerca da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos propriamente, o 

entrevistado afirmou que foi instituída em 2004 essencialmente com dois objetivos: 

 

“(...) a criação de instrumentos de gestão documental – o plano de classificação e a tabela de 

temporalidade – e à época, o reconhecimento de documentos com  potencial valor histórico 

(...). Sendo que esta última atribuição, posteriormente foi removida para uma determinada 

Comissão [o nome foi omitido] - criada uns meses depois. Porém muitos anos depois (...) a 

partir de uma determinação [o órgão superior foi omitido], foi revisada essa atribuição da 

Comissão e, atualmente a Comissão de Avaliação de Documentos está tentando junto à outra  

Comissão desenvolver critérios, que nunca são objetivos o bastante, mas estabelecer critérios 

para o levantamento de documentação que seja considerada de valor histórico”. 

 

O entrevistado também relata que após 3 a 4 anos, no desenvolvimento das 

atividades, a Comissão de Avaliação passou a realizar a atualização constante dos instrumentos 

de gestão documental, além de analisar as listagens de eliminação de documentos enviados 

pelos setores da instituição. E, como precisa abranger e ter representantes de todas as áreas – 

pessoal, TI, área jurídica, orçamento e finanças, área administrativa – esta Comissão é formada 
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por dez membros, todos do quadro de carreira do órgão. Além dos representantes dos setores já 

mencionados, há a participação de dois arquivistas e um historiador (a partir de 2012). 

 Segundo o relato do entrevistado, a Comissão começou efetivamente suas 

atividades no início de 2005, para a realização de um objetivo principal – a elaboração do 

Código de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade de Documentos. Esta 

etapa inicial levou um ano para ser concluída e mais um ano para que o órgão superior 

regulamentasse a utilização desses instrumentos arquivísticos. A primeira versão da Tabela de 

Temporalidade foi aprovada pela primeira vez em 200729, sendo então, utilizada oficialmente. 

 Nas reuniões da Comissão de Avaliação – que ocorrem mensalmente – há o 

destaque para alguns pontos: 

 

“As propostas de atualização, de mudanças da Tabela de Temporalidade; análise de 

procedimentos de eliminação de documentos e regulamentações tanto para criação, como para 

o aperfeiçoamento dos procedimentos para eliminação de documentos. Propostas para  revisão 

da Tabela de Temporalidade. Há discussões também, sem continuidade, para discutir a questão 

de migração de suporte de alguns tipos documentais, discussões para regulamentar a questão 

do sigilo de documentos, o tratamento, a classificação e posteriormente a desclassificação de 

documentos - não foi implementado por questões políticas. E recentemente está sendo 

rediscutida, resgatada a questão da análise do valor histórico, o potencial dos documentos 

arquivísticos contemplados na Tabela de Temporalidade”. 

 

  

 Em relação aos prazos de guarda, o presidente da Comissão de Avaliação 

argumentou que, a princípio, utilizaram como base as orientações do CONARQ, através da 

Resolução 14/200430, mas por problemas de espaço para guarda documental, os prazos e a 

destinação final dos documentos precisaram ser revistos. O entrevistado comentou um fato 

                                                        
29 O presidente da Comissão de Avaliação de Documentos expôs que todos os anos acontecem atualizações. 

30Trata-se de uma versão revisada e ampliada da Resolução nº 4, de 28 de março de 1996, que dispõe sobre o 
Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração Pública: Atividades-Meio, a ser adotado 
como modelo para os arquivos correntes dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos 
(SINAR), e os prazos de guarda e a destinação de documentos estabelecidos na Tabela Básica de Temporalidade 
e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos as Atividades-Meio da Administração Pública. Há ainda duas 
alterações: a Resolução 21/2002 e Resolução 35/2012. 
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grave, que reflete, na maioria dos casos, um problema enfrentado por vários órgãos da 

Administração Pública: 

 

“Com o tempo e com os problemas enfrentados por grande parte do serviço público, pela 

questão de falta de espaço físico, a Comissão de Avaliação começou a ser mais demandada no 

sentido de revisar a questão de prazos de guarda de documentos e, em alguns casos, quanto à 

revisão da destinação final dos documentos, principalmente claro, de guarda permanente para 

eliminação. Só que, nestas situações, a Comissão, principalmente eu e até um membro da 

Comissão que é vice-presidente - que possui formação jurídica e bom  entendimento da área 

arquivística - somos bem cautelosos no sentido de sempre querer fundamentar, de querer 

sempre qualificar o porquê e se há realmente possibilidade de revisar a destinação final de 

alguns tipos de documentos - alguns até delicados, porque envolvem questão de pessoal ou 

questão orçamentária. E,  por mais que se reconheça que tenha hoje em dia uma produção 

documental muito grande e tipos de documentos referentes a essas atividades, nós sempre 

tentamos indicar alguma solução de gestão documental para tentar minimizar esses problemas 

que chegam à Comissão: falta de espaço e condições inadequadas de conservação de 

documentos para evitar que o trabalho de avaliação de documentos seja feito sem qualquer 

critério”. 

 

  

 Através da exposição feita pelo entrevistado, constata-se que o fator espaço 

físico para guarda documental pode influenciar a constituição do arquivo e, consequentemente, 

a construção da memória social. Em determinado momento da entrevista, o presidente da 

Comissão mencionou que o órgão superior que supervisiona toda a estrutura do Poder Judiciário 

exerce intervenções para uniformizar os prazos de guarda dos documentos em todas as Tabelas 

de Temporalidade das instituições integrantes do Judiciário. Mesmo com essa ação direta, o 

entrevistado acredita na autonomia da comissão, pois o “caráter dessas determinações [deste 

órgão superior] é indicativo [uma sugestão], não tem força de resolução que imponha a você 

seguir determinados procedimentos arquivísticos. Então eu diria que atualmente a comissão 

ainda tem certa autonomia em sua área de atuação”. 

  

  

 Como visto pelo relato do entrevistado, a justificativa de falta de espaço físico 

para a guarda e conservação dos documentos pode afetar significativamente a constituição do 
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arquivo, pois diversos documentos podem ser eliminados diante deste problema. E, conforme 

argumentado por Cook (2013), arquivistas e instituição devem ser responsáveis pela avaliação, 

deixando explicitado documentalmente ao usuário as decisões tomadas nas escolhas de 

determinados documentos em detrimento de outros. Seria esse o motivo de instituições não 

documentarem os critérios utilizados para a análise dos documentos de valor secundário?  

 Em continuação à entrevista, o presidente da Comissão destacou que a falta de 

espaço físico pode, eventualmente, servir como um critério para a redução do prazo de guarda, 

observando as implicações legais para tal procedimento. Contudo, não pode ser observado 

como critério para a mudança na destinação final do documento. A observação feita pelo 

entrevistado em relação ao espaço físico deve-se ao fato que o local reservado aos documentos 

de guarda permanente – o Arquivo Central – é utilizado apenas para guarda dos documentos 

das unidades da sede administrativa, outras unidades (segundo o presidente da Comissão de 

Avaliação produzem maior quantidade de documentos), não possuem um local adequado para 

a guarda e conservação de documentos de caráter permanente. 

 Em relação aos prazos de guarda, o entrevistado mencionou que o estudo foi 

prático, ou seja, buscou-se na legislação e na observação das Tabelas de Temporalidade dos 

órgãos do Poder Judiciário e Executivo de outros Estados. No entanto, na questão da análise 

dos documentos, a partir de discussões sobre os critérios que serão empregados na atribuição 

de valor histórico dos documentos, o entrevistado relatou que estão iniciando os estudos nesse 

sentido: 

 

“Esse ainda é um trabalho que está começando a ser desenvolvido. Na análise nós temos 

buscado levantar alguns critérios, contudo acho que seja difícil estabelecer critérios 

plenamente objetivos para algo tão subjetivo, como é a determinação do valor histórico. Vou 

tentar enumerar alguns: os documentos referentes à história; referente aos atos 

administrativos; referentes às atividades, como o planejamento estratégico, enfim, referente às 

questões institucionais e sociais refletidas na documentação arquivística custodiadas pelo 

órgão. Se eu pudesse tentar resumir seria mais ou menos isso, a documentação que reflita 

questões institucionais e sociais tidas como relevante pela Comissão de Avaliação”.  

 

 De acordo com a afirmação do entrevistado, ao enumerar os critérios utilizados 

para a análise dos documentos, a fim de identificar os considerados de valor permanente, 

percebe-se influência da teoria de Theodore R. Schellenberg; os critérios mencionados pelo 

presidente da Comissão de Avaliação denotam a importância de se manter para a posteridade o 
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contexto administrativo da instituição. Embora tenha enumerado os critérios descritos acima, o 

arquivista entrevistado aponta que estes critérios ainda não foram totalmente discutidos nas 

reuniões e que, por este motivo, não constam em atas da Comissão. Se o cidadão quiser saber 

o motivo da escolha de determinados documentos para a guarda permanente, não irá encontrar 

as motivações documentadas. No momento em que tanto se fala em transparência e acesso às 

informações (vide a aprovação da Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011), ainda 

observa-se que as práticas arquivísticas não denotam a transparência nas motivações e escolhas 

na seleção de documentos.  

 Percebe-se, através da entrevista, que alguns documentos descritos pelo 

presidente da Comissão de Avaliação – como os referentes à história e aos atos administrativos 

– já expressam claramente, em sua existência enquanto registro documental - o valor 

secundário.  

 O presidente da Comissão de Avaliação ainda destacou que mesmo diante de 

uma demanda considerável de pesquisadores, principalmente após a regulamentação da 

Comissão da Verdade, ainda alguns documentos não forma disponibilizados à consulta, por 

questões políticas e institucionais. E em continuação ao aspecto de definição de critérios, o 

entrevistado relatou a dificuldade encontrada diante da complexidade presente na análise dos 

documentos, tendo em vista a formação acadêmica dos membros da Comissão:  

 

“Há alguns pontos de discordância, claro, difícil uma comissão com membros tão 

heterogêneos,  formações heterogêneas e visões de mundo heterogêneas. Há profissionais da 

área de exata, que tendem a ter uma visão muito pragmática e há servidores da área de 

humanas – a grande maioria da comissão – que já tem uma posição um pouco mais clara do 

que possa ser valor histórico. Nós sempre tentamos chegar a um consenso [...] para tentar 

estabelecer critérios que a comissão entende como aceitáveis para tentar avaliar o possível 

valor histórico da documentação arquivística”. 

 

 Tendo em vista o depoimento do entrevistado, apontando a dificuldade em 

estabelecer critérios para analisar a documentação arquivística, atribuindo o valor secundário – 

sabendo que os membros possuem interpretações distintas – ou como falado pelo próprio 

presidente da Comissão de Avaliação, são “visões de mundo heterogêneas”, algumas ações 

foram tomadas, no sentido de orientar as atividades técnicas da comissão: 
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“Disponibilizar material de trabalho, como por exemplo, essas apostilas - como essas oficinas 

‘Como fazer’, da Associação dos Arquivistas de São Paulo - artigos, material acadêmico sobre 

avaliação de documentos, isso é, disponibilizamos através de e-mail corporativo da comissão, 

através de pasta compartilhada, estes são os recursos compartilhados entre os membros da 

comissão”. 

 Em razão das variadas possibilidades de interpretação, Cook (2013) defende a 

ideia de deixar claro e registrado, oferecendo transparência aos usuários sobre as decisões 

tomadas que justifiquem a guarda permanente de determinados documentos. Por este motivo, 

perguntou-se sobre a realização deste fato – se esses critérios são documentados: 

“Normalmente esses critérios são levantados, são discutidos, são mencionados na lista de e-

mail da comissão e desta forma ficam documentados e principalmente em atas de reunião. De 

alguma forma, nós registramos esses critérios”. Porém, em outro momento da entrevista, o 

presidente relatou que o estudo sobre esses critérios não foi finalizado. 

 A partir desta perspectiva, o entrevistado foi questionado sobre as 

especificidades da respectiva Tabela de Temporalidade e a resposta traduz a realidade deste 

instrumento de gestão documental: os critérios não são explícitos. 

 

“(...) não ficou totalmente explícito. Em diversos casos, encontra-se no campo ‘observações’, 

em algumas tipologias documentais se fez referência a normatizações legais que apontam a 

razão de ter sido criada qual tipologia documental - em alguns casos isso acontece, mas em 

outros casos isso não. E isso é uma das questões que a comissão pretende trabalhar em 

conjunto a Seção de Gestão Documental: a revisão da Tabela de Temporalidade. No sentido 

de que seja incluída também, a justificativa legal, ou se for o caso, a justificativa administrativa 

para a questão dos prazos de guarda dessa documentação”. 

 

 Segundo o entrevistado, a divulgação dos critérios utilizados para a atribuição 

de valor secundário é uma proposta da Comissão de Avaliação de Documentos – tão logo seja 

concluída a análise e estudos sobre tais critérios, porém, essa proposta de transparência seria 

submetida à apreciação superior, portanto, não há certeza da aprovação. Para o presidente da 

Comissão, a divulgação de tais critérios seria algo complexo, pois pode envolver questões 

políticas e aspectos institucionais: 
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“A proposta da Comissão, terminando os trabalhos é divulgar na página da internet, contudo 

é complicado porque depende de questões políticas. A Administração superior deverá aprovar 

o que é considerado mais relevante de ser divulgado. É meio estranho com a Lei de Acesso de 

Informação, porém ainda acontece um pouco. Mas nós pretendemos divulgar este material, 

com livre acesso. Eu não vejo motivo para ter restrição de acesso”. 

 

 No momento em que tanto se fala em transparência e acesso às informações (vide 

a aprovação da Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011), pode-se observar que as 

práticas arquivísticas não denotam a transparência nas motivações e escolhas na seleção de 

documentos. No entanto, o presidente da Comissão espera que as futuras atualizações sejam 

feitas com base nos estudos sobre a análise de documentos de caráter permanente. Sobre o 

formato unificado da Tabela de Temporalidade de Documentos, o presidente da Comissão fez 

a seguinte afirmação:  

 

“À época, por inexperiência de praticamente todos os membros da Comissão, nós pegamos o 

modelo de Tabela de Temporalidade disponibilizada pela Resolução n. 14 do CONARQ. E com 

base nessa Tabela e na análise comparada que nós fizemos com as Tabelas de outros órgãos, 

principalmente do Poder Judiciário, nós vimos a existência desse modelo unificado de Tabela, 

na grande maioria desses órgãos que a comissão analisou. Portanto, nós entendemos, até 

mesmo por uma questão de praticidade e também porque nos pareceu ser o mais adequado à 

época, em manter o modelo de Tabela unificada para a atividade-meio e atividade-fim”. 

 

 Em relação às atividades que envolvem o estudo acerca da análise para a 

atribuição de valor aos documentos, como ao prática de entrevistas e/ou outros métodos, o 

presidente afirmou que as reflexões partiram da própria Comissão de Avaliação – enquanto 

representantes de todas as unidades da Instituição – com base em critérios preliminares, para 

“tentar chegar por aproximação, quais tipologias documentais poderias ser consideradas 

como de potencial valor histórico para a instituição” (Presidente da Comissão de Avaliação – 

grifo nosso). Observa-se, mais uma vez, que a análise para a seleção de documentos está 

investida de um caráter interpretativo, é uma versão – ou aproximação, conforme o entrevistado 

– do que seria relevante para a preservação, a partir da visão da Instituição.  
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 Para a aplicação dos prazos de guarda e destinação informados na Tabela de 

Temporalidade, o presidente da Comissão destacou algumas ações, no sentido de orientar, 

principalmente as unidades distantes da sede administrativa: a criação de um guia de perguntas 

frequentes (para sanar as dúvidas de todos os setores do órgão referente à utilização da Tabela 

de Temporalidade), o envio de e-mail corporativo à Comissão de Avaliação (encaminhamento 

de dúvidas) e avisos que são publicados na intranet da Instituição (para orientar os trabalhos de 

avaliação de documentos desenvolvidos pela Comissão). 

 Fator relevante nesta pesquisa foi a posição do entrevistado em relação à 

avaliação feita na instituição. O presidente da Comissão considera que a análise documental 

possui caráter interpretativo e observou este fato na análise dos prazos de guarda e na definição 

de valor histórico para os membros da Comissão de Avaliação de Documentos: 

 

“Possui caráter interpretativo sim, nesse ponto eu compartilho com a corrente internacional, 

na questão da macro-avaliação, a partir dos estudos de Terry Cook e outros que seguem essa 

linha,  a avaliação possui caráter interpretativo sim. Eu, particularmente, acredito muito que 

o trabalho de avaliação possui sim um caráter interpretativo. Até para a simples definição de 

prazos de guarda, muitas vezes possui sim um caráter interpretativo. Através dos trabalhos que 

a Comissão está começou a realizar, referente a esse potencial valor histórico dos documentos, 

estas questões todas me fazem acreditar que sim, que o trabalho de avaliação possui caráter 

interpretativo forte sim. Não possui caráter estritamente objetivo, há espaço para interpretação 

sim”. 

 

 Apesar de afirmar que existe um gesto de leitura/interpretação presente do 

processo de avaliação de documentos, no decorrer da entrevista, conforme os trechos 

destacados neste Capítulo constata-se que ainda há a prerrogativa de tornar a avaliação mais 

“objetiva” e “técnica”. Na definição de avaliação de documentos feita pelo entrevistado nota-

se, claramente a ideia de avaliação enquanto técnica, com a possibilidade de ser a mais objetiva 

possível: 
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 “Eu entendo a avaliação de documentos como um trabalho de maior caráter intelectual na 

área arquivística. Eu entendo que é um trabalho técnico e interpretativo. É objetivo no sentido 

de definição dos valores de documentos – por sua utilização, pelo prazo de guarda, pelos 

prazos de vigência, pelos prazos de prescrição – isso pode ter caráter objetivo, baseado em 

leis e regulamentos. Contudo há caráter interpretativo também, pela própria materialidade do 

documento que obrigue a ter um olhar crítico, uma análise apurada. Não podemos só realizar 

a análise tipológica – algo prático e objetivo, no entanto deve-se realizar a análise do contexto 

de produção desses documentos, a análise histórica, sociológica e antropológica da 

documentação avaliada. Tudo isso, no meu ponto de vista, engloba o trabalho de avaliação de 

documentos arquivísticos” (grifo nosso). 

 

 A leitura/interpretação expressa pelo entrevistado – dizendo ocorrer na avaliação 

– é a leitura que foi problematizada no decorrer deste Capítulo. É a leitura sem o 

reconhecimento da interpretação, “objetiva”, com a pretensão de ser imparcial. A finalidade 

dessa “leitura literal” é a manutenção da coerência discursiva que deve ser refletida pelos 

arquivos.  

 Ao analisar as atas da Comissão de Avaliação estudada, nota-se que, realmente 

não há discussões sobre aspectos importantes da análise documental e suas implicações para a 

memória. Constata-se grande importância a questões técnicas, como: 

 Procedimentos que a Comissão de Avaliação deve adotar para o recebimento de 

Listagem de Eliminação; 

 

 Alterações no modelo de Edital de Ciência de Eliminação de Documentos; 

 
 

 Mudanças no trâmite de envio de documentos ao Setor de Arquivo. 

 

3.2 – Análises das entrevistas 

  

3.2.1 – Empresa Pública Federal de Economia Mista 
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 A fiscal do contrato31 entre a Empresa Pública Federal de Economia Mista e a 

empresa contratada para a gestão documental corroborou as afirmações feitas pela presidente 

da Comissão de Avaliação e relatou que a empresa contratada está realizando apenas a triagem 

– separação dos documentos referentes às atividades-meio e atividades-fim, além de classificar 

os documentos segundo a Tabela de Classificação, Temporalidade e Destinação de Documentos 

de Arquivo relativo as atividades-meio organizada pelo CONARQ a todos os órgãos da 

Administração Pública Federal32. A fiscal do contrato também ressaltou que há uma reunião 

semanal com a equipe da empresa contratada, responsável pela análise documental e que, 

futuramente, a Comissão de Avaliação de Documentos validará ou não a classificação feita. 

 Mesmo afirmando que a avaliação não será feita pela empresa contratada, os 

argumentos apresentados – tanto pela presidente da Comissão de Avaliação de Documentos 

quanto da fiscal do contrato – mostram que possivelmente a empresa contratada realiza, de certa 

forma, a avaliação. Contudo é a Divisão responsável pela documentação que supervisiona e 

orienta a execução. Este fato traz questões relevantes para reflexão, pois há um olhar externo 

ao examinar o conjunto documental da Empresa em estudo. Cook e Schwartz (2004) 

problematizam o arquivo enquanto “construções sociais” e o entendem como “um lugar para 

contestação do poder, memória e identidade” (Cook; Schwartz, 2004: 18). Neste contexto, 

observa-se a necessidade de refletir sobre a interpretação33 que a empresa contratada fará ao 

analisar o conjunto documental e de que forma esse gesto de interpretação irá influenciar na 

constituição do arquivo – na dimensão de ser socialmente constituído. 

 Contudo, em virtude da Comissão de Avaliação não ter realizado reuniões para 

averiguar a classificação feita pela empresa contratada, não foi possível comparar esta 

classificação com a análise da Comissão de Avaliação de Documentos, a fim de aprofundar as 

reflexões sobre a leitura do conjunto documental feita por terceiros e as possíveis 

consequências. No entanto, é válido problematizar sobre a leitura/interpretação que se faz em 

                                                        
31 A fiscal do contrato em referência é a única arquivista integrante da Comissão de Avaliação. 
 
32 O Código de classificação de documentos de arquivo e a Tabela de Temporalidade e Destinação de documentos 
de arquivo relativos as atividades-meio da Administração Pública Federal constituem elementos essenciais à 
organização dos arquivos correntes e intermediários.  
 
33 A interpretação não é um “mero gesto de decodificação, de apreensão do sentido (...). Ela é “garantida” pela 
memória, sob dois aspectos: a. a memória institucionalizada (o arquivo), o trabalho social da interpretação onde 
se separa quem tem e quem não tem direito a ela; b. a memória constitutiva (o interdiscurso)” (Orlandi, 2012). 
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relação ao conjunto documental, pois o arquivo também deve ser entendido como objeto de 

reflexão e, conforme Stoler (2009), também podem ser examinado como monumento que 

legitima determinados discursos.  

 Se os documentos da atividade-meio estão sendo classificados pela empresa 

contratada, observa-se a necessidade de averiguar a análise em relação à atividade-fim. Em 

relação à avaliação de tais documentos, a presidente da Comissão de Avaliação afirmou que a 

documentação referente à atividade-fim será avaliada e selecionada pela própria Comissão e 

que a empresa contratada está apenas identificando, higienizando e separando dos demais 

documentos.  A fiscal do contrato também enfatizou que, a princípio, a prioridade não é 

analisar a documentação referente à atividade-fim, e sim implementar políticas voltadas para a 

gestão documental para facilitar o acesso aos documentos. Por isso, há maior ênfase na 

organização dos documentos da atividade-meio. 

  

3.2.2 – Órgão integrante do Poder Judiciário 

 

 Segundo entrevista feita ao presidente da Comissão de Avaliação de 

Documentos da Instituição em questão, um dos aspectos que a atual administração da 

Instituição deveria observar com mais rigor, seria a revisão dos instrumentos de gestão 

documental – principalmente a parte de classificação de documentos, atividade a ser feita pelo 

setor de Documentação em conjunto com a Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos. Porém, para isso, faz-se necessário um cenário político favorável, através do 

apoio da administração à área de Gestão Documental. Verifica-se grande entrelaçamento do 

aspecto institucional com o desenvolvimento de uma política voltada para a gestão de 

documentos. 

 Ao relatar a existência de duas Comissões atuantes na análise de documentos de 

valor histórico, percebe-se a possibilidade de leituras diferentes acerca do conjunto documental. 

Como relatado por Pêcheux (2010), observa-se a existência de uma divisão social do trabalho 

da leitura em arquivos: um grupo possui o direito a uma leitura original, uma leitura 

interpretativa; a outro grupo – indispensável para o primeiro – possui a “tarefa subalterna de 

preparar e de sustentar, pelos gestos anônimos do tratamento ‘literal’ dos documentos, as ditas 

‘interpretações’” (Ibid., p. 51). 



78 
 

Para alguns é dada a legitimação para a leitura interpretativa dos documentos, a 

outros é dada apenas o trabalho de uma leitura “objetiva” - como método para o tratamento da 

massa documental. Para este autor, esta divisão remonta à Idade Média, quando a divisão 

começou entre os clérigos, a alguns deles era autorizada a leitura, a fala e a escrita – portadores 

de uma leitura – e a outros restava o trabalho incansável de repetição – era a cópia, a transcrição, 

a extração, classificação, indexação, codificação. Neste sentido, o arquivo é considerado um 

“espaço de polêmica” (Nunes, 2005), espaço de confronto entre as posições interpretativas: a 

alguns é dada a autorização de uma leitura interpretativa e, a outros, é autorizado a leitura para 

fins profissionais – com o objetivo de tratamento documental. Neste contexto, os profissionais 

da leitura de arquivos são  

“literatos” (historiadores, filósofos, pessoas de letras) que 

têm o hábito de contornar a própria questão da leitura 

regulando-a num ímpeto, porque praticam cada um dele sua 

própria leitura (singular e solitária) construindo o seu 

mundo de arquivos. (Pêcheux, 2010) 

 Ao outro grupo, cabe-lhes a “leitura literal”, na ilusão de encontrar evidências 

no próprio texto, aferindo assim, a apreensão do sentido do documento. A eles, a prática desta 

leitura resulta no apagamento do sujeito-leitor. Este grupo não tem o direito de produzir leituras 

originais – as interpretações – contudo é concedida a “tarefa subalterna de preparar e de 

sustentar, pelos gestos anônimos de tratamento ‘literal’ dos documentos” (Pêcheux, [1982] 

2010: 51). De acordo com o relato do entrevistado, podemos perceber que havia certa distinção 

entre as duas Comissões: uma teria a função operacional - a leitura técnica - e, a outra poderia 

analisar os documentos verificados de valor permanente – a leitura interpretativa. 

 Esses gestos de leitura estão implícitos nas práticas arquivísticas e, 

consequentemente na constituição do arquivo. A apreensão do sentido do documento através 

de uma “leitura literal” é, segundo Pêcheux (Ibid), um trabalho necessário para que os aparelhos 

de poder das sociedades gerem a memória coletiva. Por consequência, esta “leitura literal” 

impõe o apagamento do sujeito-leitor e a invisibilidade dos profissionais de arquivo. A 

consideração sobre esta divisão social da leitura em arquivo não é “um simples acidente: esta 

oposição, bastante suspeita em si mesma por evidência, recobre (...) uma divisão social do 

trabalho de leitura, inscrevendo-se numa relação de dominação política (...)” (Ibid., p. 52).  

Trata-se, portanto, do reconhecimento da dimensão política e social nas práticas de arquivo. 
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 Se analisarmos a teoria de Schellenberg – na questão de atribuição de valor aos 

documentos – podemos perceber que existe um possível gesto de leitura/interpretação presente 

neste ato, pois atribuir significa conceder; conferir; julgar como ato, propriedade ou qualidade.  

E, se este ato de julgar um documento sendo de valor histórico é atribuído somente por um 

determinado grupo, conforme depoimento do presidente da Comissão de Avaliação de 

Documentos, pode-se entender que, para este Órgão, alguns não possuem legitimidade para 

conferir e interpretar o documento, analisando o valor secundário: possuem apenas a função de 

efetuar procedimentos “técnicos”. 

 A Tabela de Temporalidade de Documento – enquanto instrumento fundamental 

da avaliação documental em arquivos – deve registrar o ciclo vital dos documentos e constar o 

prazo de guarda nos arquivos corrente, a transferência para o arquivo intermediário e a 

destinação final – eliminação ou recolhimento à guarda permanente. Todavia, em variadas 

Tabelas não há justificativas para a indicação de determinados prazos, tampouco para a 

destinação final. Algumas Tabelas de Temporalidade demonstram os aspectos legais para a 

aplicação de determinados prazos a partir da identificação das competências (funções) e as 

atividades decorrentes34. Em relação aos prazos prescritos na Tabela de Temporalidade, nota-

se – através do depoimento do entrevistado – a preocupação em rever periodicamente os prazos 

de guarda observados, indicando que os valores não são fixos e que podem modificar-se 

conforme a demanda dos usuários e os prováveis usos do documento de arquivo.  

 Considerando a proposta de Cook (2013), em desnaturalizar conceitos 

arquivísticos, como a própria avaliação, o autor argumenta que os documentos devem ser 

analisados a partir dos valores sociais – avaliando o contexto funcional da criação e seu uso 

contemporâneo. Conforme analisado no Capítulo primeiro desta dissertação, os valores sociais 

devem ser examinados através das relações dos criadores dos documentos, os processos sócio-

históricos e os cidadãos e/ou grupos afetados pelas funções, atividades e serviços oferecidos 

pelo Estado.  

 Segundo Cook (2013), os valores sociais - que norteiam a avaliação - variam 

conforme a cultura e o tempo e, por esta razão, este processo não pode ser visto como algo 

estático, na perspectiva de designar o valor a longo prazo. Todavia, a avaliação deve ter um 

caráter dinâmico, na tentativa de documentar, na medida do possível, a pluralidade e as 

                                                        
34 A Tabela de Temporalidade de Documentos da Universidade de São Paulo (USP) é um exemplo deste fato. A 
TTD encontra-se disponível em: http://www.usp.br/arquivogeral/gestao/download/tabela.pdf 



80 
 

diferenças dos grupos sociais. Mesmo que a intenção do presidente da Comissão de Avaliação 

não seja desenvolver aspectos da teoria da Arquivística Funcional, subentende-se através da 

entrevista, que existe reflexão sobre o impacto da determinação dos prazos de guarda e a 

destinação dos documentos para a própria Instituição e para a sociedade. Se a sociedade está 

em constante mudança, os valores acompanham as transformações decorrentes das 

modificações que podem surgir em relação ao interesse a determinado documento. 

A partir do relato do presidente da Comissão de Avaliação em relação à 

influência de determinados fatores acerca da mudança de prazos de guarda e destinação final 

dos documentos, muitos pontos emergem para uma reflexão sobre a temática de avaliação em 

arquivo. Considerando a possível intervenção de atores externos à Comissão de Avaliação, na 

tentativa de modificar os prazos de guarda dos documentos e a destinação final, verifica-se que 

a avaliação documental ultrapassa questões puramente técnicas e que há variadas questões em 

jogo, principalmente institucionais e orçamentárias. Para manutenção de um arquivo apropriado 

para guarda de documentos de caráter permanente, deve-se ter reservar orçamento para gastos 

com pessoal, equipamentos e infraestrutura adequada para preservação da documentação. O 

espaço físico é um fator ainda importante a ser pensado no processo de avaliação e, segunda a 

entrevista, é utilizado como justificativa na mudança de prazos de guarda e destinação final dos 

documentos. 

 Em contraponto à visão mais tradicional e comumente vista na área – o arquivo 

como acumulação natural – alguns teóricos enfatizam a ideia de arquivo como “uma 

materialidade discursiva que traz as marcas da constituição dos sentidos. O material de arquivo 

está sujeita à interpretação (...)” (Nunes, 2005). Para Orlandi (2012) não temos como não 

interpretar: “(...) Isso, que é a contribuição da Teoria do Discurso, nos coloca em estado de 

reflexão e, sem cairmos na ilusão de sermos conscientes de tudo, permite-nos ao menos sermos 

capazes de uma relação menos ingênua com a linguagem” (Orlandi, 2012: 9).  

 E, por esta razão, ressalta-se a importância em refletir sobre a interpretação que 

se fará a partir da constituição do arquivo, e, principalmente, o discurso legitimado pela própria 

instituição ao selecionar determinados documentos em detrimento de outros. Ao analisar o 

arquivo enquanto lugar de produção de narrativas e de legitimação de determinados discursos, 

desnaturaliza-se o conceito tradicional de arquivo como uma acumulação natural – neutra e 

imparcial e, consequentemente, as práticas arquivísticas seriam condicionadas pela 

determinação de diferentes forças.  
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 Ao ponderar sobre o poder do arquivo, Schwartz e Cook (2004) relatam que, no 

contexto do poder de escolhas - o que registrar, o que eliminar, o que preservar e o que 

disponibilizar para acesso – denotam estratégias para a constituição de determinadas narrativas, 

determinadas memórias. Longe de ser mera acumulação natural e a evidência de fatos, o arquivo 

traz consigo a ideia de narratividade, de versões, e neste sentido “[...] Preservation strategies 

can, at Best, aim to save versions of most archival records. So archives offer researches a 

sliver of a sliver of a sliver” (Harris, 2002: 65 - grifo nosso). Neste contexto, os documentos 

tenderiam a reforçar a coerência narrativa em conformidade com os padrões organizacionais. 

 Entende-se que a questão em jogo na trama de leitura de arquivos é a constituição 

da memória coletiva. Ao observar a constituição do arquivo como dispositivo sócio-histórico, 

com certas interpretações – e neste entrelaçamento, certas práticas arquivísticas – que 

conduzem ao apagamento e silenciamento de determinadas versões, nota-se que estas práticas 

podem ser preponderantes na tensão existente no próprio arquivo: o que vai ser registrado, 

selecionado e preservado para as gerações futuras: enquanto dispositivo de memória, o 

“controle do arquivo – definido de várias maneiras – significa o controle da sociedade e assim 

de determinar os vencedores e perdedores da história” (Schwartz; Cook, 2004: 17).  

 Segundo Harris (2002: 65), os documentos não agem por si, eles atuam através 

de determinadas condutas: as pessoas que os criaram; os funcionários que os gerenciam; os 

arquivisas que os analisam e selecionam para a preservação, tornando-os disponíveis para 

consulta; e os pesquisadores que os utilizam. Observam-se, pelo menos, quatro tipos de sujeito-

leitor que, vão produzir leituras diferentes em relação aos documentos: os criadores possuem 

determinada visão sobre os documentos; os funcionários que gerenciam práticas da gestão 

documental; os arquivistas (no caso do estudo em questão – a Comissão de Avaliação de 

Documentos) possuem possíveis interpretações – as que são legitimadas pela instituição; e os 

pesquisadores – interpretação de certa representação do passado. “Far from enjoying an 

exteriority in relation to the record, all these conduits participate in the complex processes 

through which the record feeds into social memory” (Harris, 2002: 65). 

 A partir do desenvolvimento de teorias que desnaturalizam o arquivo e suas 

práticas35, nota-se que os conceitos e técnicas precisam ser discutidos, não intencionando 

desmerecer ou descredenciar os conceitos estabelecidos, contudo, no sentido de revelar novos 

                                                        
35 Mark A. Matienzo (2004), em seu texto “Uncovering our tracks: ideology and the archival enterprise” debate 
questões teóricas e práticas da Ciência Arquivística; 
 
Eric Ketelaar (2001), “Tacit narratives: The Meanings of Archives” destaca o contexto social e cultural nas práticas 
arquivística. 
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contextos e necessidades que surgem com as demandas e perspectivas das práticas 

profissionais. Em vista disso, destaca-se o uso dos seguintes critérios seguidos por algumas 

instituições na Austrália: 

 

1. evidence of the source of authority, foundation and 

machinery of the government and its institutions.    

2. evidence of the deliberations, decisions and actions of the 

government and its institutions relating to key functions and 

programs and significant issues faced in governing.  

3. information that is considered essential for the protection 

and future well‐being of citizens and their environment.   

 4. records that have substantial capacity to enrich 

knowledge and understanding of aspects of history, society, 

culture and people. 

 5. records that have a special capacity to illustrate the 

condition and status of the jurisdiction and its people, the 

impact of government activities on them, and the 

interaction of people with the government. (Australian 

National Data Service, 2010: 3) 

 

 Observa-se, através dos critérios descritos acima a intenção de explicar a 

estrutura administrativa do órgão, e também refletir a complexidade da sociedade, através das 

atividades do governo e do impacto sobre a mesma – examina-se, neste sentido, influência das 

teorias da Arquivística Funcional ou Pós-Moderna: as relações instituições/cidadania também 

deveriam ser representadas na constituição do arquivo. As diferenças entre os critérios 

utilizados pelas instituições australianas e os critérios mencionados pelo presidente da 

Comissão de Avaliação de Documentos, então entrevistado, fazem ecoar a emergente mudança 

em relação à função social dos arquivos: as várias vozes, os vários grupos sociais, os 

marginalizados necessitam ser representados no arquivo – entendido com elemento de notável 

influência na constituição da memória social. Tanto arquivistas, historiadores e gestores devem 

ter “uma crescente consciência das outras vozes, outras estórias, outras narrativas, outras 

realidades – além das que tradicionalmente tem preenchido os textos escolares, livros de 

história, museus e arquivos” (Cook, 2013: 170). 



83 
 

 Embora o presidente da Comissão de Avaliação entrevistado tenha concluído 

que os critérios representam os aspectos institucionais relevantes para a Comissão, nota-se 

ainda a exclusão de critérios que demonstrem a relação da Instituição com a sociedade. Cook 

(1997) discorre sobre os estudos de Jacques Le Goff sobre a política de memória de arquivo: 

desde os tempos antigos os governantes decidiam o que era autorizado a falar e o que ficava em 

silêncio, tanto na vida pública como nos documentos de arquivo. Portanto, a memória social 

não foi construída ao acaso ao longo da história. Para Romão (2011), o arquivo configura-se 

como começo e comando, ao modo como Derrida36 o aborda: a operação topográfica de uma 

técnica de consignação, apontando para uma instância e lugar de autoridade (o arconte, o 

arkheîon). Este lugar de comando legitima o que pode ser registrado: 

 

(...) a escolha do que registrar e a decisão sobre o que 

preservar e dessa forma privilegiar – ocorre em contextos 

socialmente construídos, mas agora tidos como “naturais”, 

que determinam as significações daquilo que se tornará 

arquivo. (Schwartz; Cook, 2004: 16) 

Neste mesmo contexto de resignificações sobre os usos dos documentos de 

arquivo, Pêcheux (2010), aborda a questão do controle no arquivo, pois o que é selecionado, 

avaliado e ordenado por uma instituição é a narrativa que será disponibilizada ao usuário, ao 

sujeito-leitor daquele arquivo. A rede de significados que se faz através da constituição do 

arquivo, aponta para o lugar de autoridade, comando e controle, legitimando o que pode ser 

falado, selecionado, preservando e disponibilizado.  Como exemplo de tal fato, emprega-se o 

relato do presidente da Comissão de Avaliação, ao afirmar que alguns documentos não se 

encontram disponibilizados, mesmo com a demanda de pesquisa.  

 Examina-se, portanto, que esta ordem de comando também estabelece o que 

pode ser interpretado, quem pode interpretar – com a devida divisão do tipo de 

leitura/interpretação – e principalmente, o que será silenciado e apagado.  Todavia, as práticas 

arquivísticas – referenciadas como simples técnica – negam o envolvimento de questões 

políticas e fatores sócio-históricos no envolvimento de tais práticas. E, refletir sobre a teoria, 

para alguns,  seria um erro: “If practicing archivists should not be theorizing about archives, 

should anyone be theorizing about them at all?” (Matienzo, 2004: 5). O que vemos é a 

                                                        
36 DERRIDA, J. Mal de arquivo: uma impressão freudiana. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001. 



84 
 

manutenção desse poder do arquivo através das próprias práticas arquivísticas, via a ideia de 

uma técnica “neutra” e “imparcial”. As técnicas arquivísticas dariam maior “objetividade” ao 

tratamento documental, caminhando relativamente “no tocante a evidenciar a opacidade no 

trabalho da arquivista” (Romão, 2012: 4). Os critérios “técnicos” e “objetivos” validam a 

seleção e a constituição do arquivo: 

 

(...) uma fração mínima dos documentos é selecionada, 

avaliada e memorizada como arquivo; a vasta maioria não 

é. Escolhas sobre como descrever esse fragmento 

arquivístico reforça valores e impõe ênfase e ordem. 

Critérios sobre o que disponibilizar ou não criam filtros que 

influenciam a percepção dos arquivos e, portanto, do 

passado.  Mesmo termos profissionais usados antes e depois 

dos documentos chegam ao “arquivo (histórico)” para 

descrever esses processos – “evidência”, “gestão”, 

“administração”, “confiabilidade”, “autenticidade”, 

“controle” etc. – sugerem um processo natural, orgânico, 

e reforçam a neutralidade e objetividade profissional. 

Essa inclinação linguística mascara o exercício de poder 

sobre a memória e a identidade, tornando o poder mais 

eficaz (Schwartz; Cook, 2004: 24 – grifo nosso). 

 Considerando a Teoria do Discurso de linha francesa, a univocidade na leitura e 

a transparência da linguagem são ilusórias. Não há sentidos literais, pois “o sentido das palavras 

não são transparentes nem literais em relação aos significantes (embora o sujeito tenha essa 

ilusão), não existem em si mesmos” (Romão, 2012: 2). Há variados aspectos no processo de 

constituição de sentido das palavras. A relação da ideologia, inscrita neste processo, produz a 

aparente “neutralidade” dos sentidos: o que muitas vezes nos leva a apontar que o “verdadeiro” 

sentido é “esse” e não “aquele”. Como as posições ocupadas no processo sócio-histórico, pelo 

sujeito-leitor, são elementos determinantes na interpretação, pode-se aferir que “os sentidos são 

produzidos face aos lugares ocupados pelos sujeitos em interlocução. Assim, uma mesma 

palavra pode ter diferentes sentidos em conformidade com o lugar socioideológico daqueles 

que a empregam” (Fernandes37 apud Romão, 2012: 2). Estes variados aspectos concernentes à 

                                                        
37 FERNANDES, C. A. Analise do Discurso: reflexões introdutórias. Goiânia: Trilhas Urbanas, 2005. 
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interpretação podem ser analisadas a partir do relato do presidente da Comissão de Avaliação 

ao expor a dificuldade encontrada entre os membros da comissão durante a análise dos 

documentos de valor permanente. 

 Ao observar a posição do presidente da Comissão de Avaliação de Documentos, 

em realizar a análise e seleção a partir da tipologia documental, nota-se a influência de 

recomendação comumente encontrada na área, buscando, para esta abordagem, preservar a 

configuração original dos documentos e a constituição do arquivo refletir a estrutura 

administrativa. Nesta visão, quando os documentos são “preservados em conjunto e quando 

passíveis de reconstituição as relações que mantiveram entre si, os documentos de arquivo 

representam a própria entidade (instituição ou pessoa) que os acumulou” (Camargo, 2009: 430). 

Nota-se que a avaliação está centrada  na ideia de manutenção da organicidade da instituição, 

na funcionalidade das atividades desenvolvidas, e não nas relações entre a cidadania e a 

entidade. Dessa forma, o valor referencial dos documentos está estreitamente alinhado à lógica 

da entidade produtora, conforme Fernanda Monteiro (2014: 318). Portanto,  

(...) Não é outra razão pela qual, tanto no processo de 

avaliação quanto na elaboração de instrumentos 

descritivos, os arquivistas devem evitar uma abordagem 

temática, supostamente alinhada com os interesses da 

pesquisa, em favor da que os coloca na perspectiva da 

própria entidade produtora, fazendo com que os 

documentos continuem a refletir sua estrutura, suas funções 

e suas atividades. (Camargo, 2009: 431 – grifo nosso) 

 Em estudo feito por Verne Harris sobre o entrelaçamento do poder dos arquivos 

e a constituição da memória na África do Sul, em seu texto The Archival Sliver: Power, Memory 

and Archives in South Africa (2002), o autor constatou que o programa de avaliação de 

documentos da África de Sul teve como objetivo garantir a preservação de cinco por cento dos 

documentos arquivísticos gerados no Estado: o que foi selecionado seria uma tentativa de 

‘salvar’ a representação ou versão do conjunto arquivístico. Neste programa de avaliação 

documental – formulado na década de 50 – o objetivo dos avaliadores deveria solucionar uma 

questão principal: o documento arquivístico possui utilidade real ou prevista para os 

pesquisadores? Segundo Harris (2002), isto era uma incoerência, pois a maiorias das decisões 
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era vista a partir do olhar da elite branca, silenciando e apagando as experiências de luta dos 

negros, a voz das mulheres e das pessoas marginalizadas por alguma deficiência. 

 De acordo com os estudos de Harris (2002) o uso de práticas arquivísticas – 

avaliação e seleção de documentos – foram dispositivos para legitimar a preservação da 

memória de determinados grupos. O uso social dos arquivos, com o discurso de “racionalidade 

técnica” no fazer arquivístico remonta a uma perspectiva de controle político para manutenção 

de regras ideológicas na constituição da memória.  

 A questão da memória, algo tão entrelaçado às práticas arquivísticas, 

intensificou as reflexões sobre avaliação documental nos estudos de Verne Harris (2002). Ao 

discorrer historicamente sobre a constituição do Arquivo Nacional da África do Sul, o autor 

relata as discussões em torno dos critérios a serem analisados na seleção dos documentos. 

Segundo o autor, diante da tensão existente na avaliação feita pelo antigo órgão responsável 

pelo gerenciamento dos documentos38, havia um clamor por maior transparência na avaliação 

documental, a ponto de exigirem a participação do público no processo de tomada de decisão. 

As reflexões com base na teoria começaram a emergir gerando transformações nas práticas 

arquivísticas. 

 Através de um debate sobre macro-avaliação, promovido por Eric Ketelaar em 

1992 e a visita de Terry Cook à África do Sul em 1994 para maiores esclarecimentos sobre a 

abordagem defendida por ele, levou a criação de um Comitê de Serviço para Revisão de 

Avaliação – que recomendou em 1996, a adoção da macro-avaliação. Após a implementação 

de procedimentos voltados para o aprofundamento da teoria, os debates sobre a constituição da 

memória naquele país continuaram – principalmente em relação à aquisição de fontes orais 

pelos arquivos públicos, no sentido de promover a documentação da oralidade. 

A princípio, conforme a análise da entrevista, a Comissão de Avaliação da 

Instituição em questão interessa-se no aprofundamento de questões ligadas à constituição do 

patrimônio documental, no entanto, a partir do grau de relevância para o Órgão. Além deste 

aspecto, se a Comissão de Avaliação ainda busca reflexões sobre critérios para a análise do 

valor secundário, parece um paradoxo, pois a Tabela de Temporalidade de Documentos, de 

acordo com o entrevistado, já foi aprovada pelo presidente da instituição39. O Código de 

                                                        
38 O antigo órgão responsável pelo gerenciamento de documentos era o SAS – State Archives Service. 
 
39 A Comissão de Avaliação de Documentos entendeu que a Tabela de Temporalidade deveria ser submetida à 
aprovação do Presidente da instituição – por ser hierarquicamente superior – e não ao Arquivo Nacional.  
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Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade dos Documentos (das atividades 

meio e fim) foram aprovados sem a efetivação dos estudos e reflexões sobre o que motivou a 

escolha de determinados documentos a guarda permanente. A Tabela de Temporalidade desta 

instituição trata-se, na verdade, de um ajuste da Tabela de Temporalidade de Documentos 

elaborada pelo CONARQ e de instituições do Poder Judiciário de outros Estados. Nota-se, pelo 

depoimento do entrevistado, que a Tabela de Temporalidade da instituição em referência trata-

se de uma compilação de outras Tabelas. 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quando rejeitamos a história única, quando nos 

apercebemos que nunca há uma história única, sobre 

nenhuma lugar, reconquistamos uma espécie de paraíso  

(Chimamanda Adichie – romancista nigeriana). 

 

 

 O desenvolvimento deste trabalho foi impulsionado pelo interesse em 

compreender os aspectos envolvidos na avaliação de documentos, refletindo sobre a teoria e 

conceitos e suas implicações na prática, enquanto fazer arquivístico. A partir das reflexões 

teóricas sobre o tema sugerido, mostrou-se relevante observar as nuances e desafios enfrentados 

por instituições no decorrer do processo de gestão documental. O fato de observar como se 

procede na prática, as orientações, entendimentos e a lógica explicitada em manuais e artigos é 

algo relevante para novos questionamentos e considerações. 

 Em virtude da instituição escolhida como objeto de estudo ainda iniciar a fase 

de organização da documentação, através de ações feitas por uma empresa terceirizada à espera 

da efetivação de reuniões da Comissão de Avaliação de Documentos, buscou-se verificar em 

outro órgão os fatores a atores envolvidos na aplicação prática da avaliação de documentos. A 

reflexão sobre a constituição do arquivo permanente a partir do processo de avaliação de 

documentos levou-nos a observar se a teoria arquivística sobre o tema em referência produz um 

aparato conceitual significativo para a aplicação prática e com implicações sobre a constituição 

do patrimônio documental. Alguns teóricos foram analisados para buscar identificação das 

particularidades de cada abordagem e notamos que as reflexões sobre avaliação estão 

estreitamente ligadas às considerações sobre o conceito de arquivo e documento. 

 Foi a partir dessas mudanças e significações sobre o arquivo e seus usos que nos 

vimos a buscar ponderações sobre as relações de poder envolvido nos arquivos. Nossa questão 

não incluía categorizar as teorias, identificando-as como clássicas ou tradicionais, modernas ou 

pós-modernas, mas observar como as vertentes posicionam-se em relação aos usos do arquivo 
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e suas , a forma de constituição, o papel do profissional de arquivo e as práticas arquivísticas. 

Verificou-se em Jenkinson (1922), que o arquivo é visto como acumulação natural e o 

documento reflete a ação que o originou – desconsiderando o arquivo enquanto resultado de 

processos socioculturais. É a partir dessas questões que Jenkinson formula os conceitos de 

imparcialidade, autenticidade e organicidade – características inerentes ao documento de 

arquivo. A rede de significados que se fundamenta a partir desses princípios é a de um 

profissional de arquivo passivo, um guardião da “pureza” da integridade física do arquivo. 

 Como os documentos eram vistos de forma “sacralizada”, como “evidência” dos 

fatos ocorridos, a Arquivologia era apontada como uma disciplina auxiliar a História. A 

disciplina arquivística – através de suas técnicas objetivas – era responsável pelo tratamento 

documental, a fim de estar deixar disponíveis as fontes documentais – sendo a própria  

materialização da ação – aos pesquisadores. 

 As reflexões ao longo da pesquisa destacam as ideais de alguns teóricos - o 

arquivo é apontado como construção social (Schwartz; Cook, 2004), estoque material daquilo 

que nos é impossível lembrar (Nora, 1993), versões (Harris, 2002) e campo de documentos 

pertinentes e disponíveis sobre uma questão (Pêcheux, 2010) e em razão dessas abordagens 

novos questionamentos surgem frente à visão comumente vista na área: a “naturalidade” e 

“objetividade” nas práticas arquivísticas e a própria constituição do arquivo. Esses autores 

criticam a ideia de “verdade” e analisam as relações de poder e disputas políticas envolvidas 

nos aspectos das práticas de arquivo. Observamos, nesse sentido, que o arquivo legitima 

determinados discursos. 

 Percebemos, nesse quadro, que a constituição dos conjuntos documentais tem 

estreita ligação com a constituição da memória social. Os autores Terry Cook e Verne Harris 

expressam claramente o poder que os arquivos possuem no sentido de legitimar determinadas 

versões do passado, garantindo a preservação de determinadas relações sociais. Neste sentido, 

esses autores relatam que o poder do arquivo é observado nas formas de controle – poder para 

registrar, poder para interpretar e poder para selecionar; exercem poder sobre a construção do 

conhecimento histórico e da memória social. Através dessa relação bem enredada entre o 

arquivo e a memória que nota-se dois aspectos a serem analisados: o apagamento e a lembrança. 

E neste contexto, há duas possibilidades ambivalentes: guarda-se tudo que é relevante, com o 

mínimo de documentos.  
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 Na medida em que o arquivo é visto como lugar de memória, com a aparente 

posição de ser neutro e imparcial, a transparência nas práticas arquivísticas faz-nos pensar que 

no arquivo estão guardados todos os documentos possíveis e que representam a “evidência” de 

determinado fato e através do tratamento documental está disponível para consulta, para a 

pesquisa, para a recordação. É neste aspecto que a avaliação documental deve ser analisada – 

enquanto prática utilizada na constituição do arquivo. 

 Alguns objetivos delineados no início da pesquisa não foram analisados, em 

razão de determinados aspectos já descritos durante a dissertação. A princípio, gostaríamos de 

entrevistar outros membros da Comissão de Avaliação da empresa objeto de estudo, para 

identificar a representação sobre a avaliação documental. Contudo, visto que os membros não 

participaram de cursos sobre o tema e nunca se reuniram, optou-se por entrevistar a presidente 

da Comissão de Avaliação e a arquivista responsável pelo contrato com a empresa terceirizada 

– responsável pela organização do acervo documental. Por consequência, o objetivo 

relacionado à análise da complexidade presente na identificação de critérios para a 

determinação dos valores e a aplicação prática ficou prejudicado. 

 Todavia, notamos que as entrevistas foram valiosas para refletir sobre o efeito 

ideológico presente na avaliação. Neste âmbito, nota-se a necessidade de discussões sobre a 

realização da avaliação arquivística nas instituições e a consequência na formação da memória 

coletiva: o que faz alguns documentos serem silenciados e apagados; ou que faz alguns 

documentos possuírem tal prestígio, destacando sua preservação para a posteridade? Se 

analisarmos o arquivo como narratividade, constituído a partir de um processo sócio-histórico, 

percebemos que a leitura é inerente ao processo de avaliação, no qual se insere as políticas de 

controle: o que pode ser dito, o que pode ser registrado, as formas de classificação e indexação, 

o que pode ser selecionado, o que será eliminado, o que será preservado, o que será recuperado 

e disponibilizado. Essas práticas baseiam-se na ideia do discurso que se deseja constituir através 

do arquivo. 

 Se pensarmos nessa perspectiva, nota-se que enquanto um arquivo é constituído, 

outros são silenciados e apagados com a justificativa de não possuírem “valor histórico”. 

Pesquisadores e usuários do arquivo não conseguem entender a dinâmica no processo de 

avaliação de documentos em arquivos, pois as instituições costumam abordar e enfatizar apenas 

seu produto.  Para documentar e dar transparências aos critérios utilizados nas escolhas de 

determinados documentos, o Cook (2012) apontou a necessidade de identificar o “não-arquivo” 
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– o arquivo marginalizado, que a instituição autorizou destruir também precisa ser documentado 

e estar claro aos pesquisadores.  

 Se o objetivo é dar voz aos marginalizados, aos grupos que não detém 

representatividade, nada mais justo que oferecer aos pesquisadores a compreensão da lógica 

verificada nas decisões tomadas durante o processo de avaliação. Porém, o que vemos na prática 

são Tabelas de Temporalidade de Documentos baseadas em aspectos legais, com prazos de 

guarda estabelecidos e a destinação final dos documentos descrita sem nenhuma justificativa. 

Neste sentido, representa valiosa a identificação do “não-arquivo” - como possibilidade de 

proporcionar ao pesquisador a ideia de completude -  documentos que não foram contemplados 

no conjunto documental de valor permanente também teriam visibilidade. O que nos leva a 

continuar a reflexão sobre a possibilidade de implementação do “não-arquivo” pelas 

instituições e qual  instrumento seria o mais adequado para descrevê-lo. 

 Ao observarmos os relatos dos entrevistados vemos que, na prática, a avaliação 

tem como objetivo a guarda de documentos que são considerados de valor históricos para a 

instituição. A ingênua pretensão de guardar documentos para a posteridade no sentido de 

preservar documentos importantes para a pesquisa - em uma atividade de futurologia, na 

tentativa de imaginar o que pode ser considerado de relevância para os futuros pesquisadores. 

 As ponderações apontadas no decorrer deste trabalho não têm como finalidade 

deslegitimar os conceitos estabelecidos e enraizados na teoria arquivística, mas aprofundar as 

reflexões sobre determinados conceitos e suas consequências no fazer arquivístico. As decisões 

tomadas na prática são resultado de um arcabouço técnico-conceitual e que, por esta razão teoria 

e prática são categorias indissolúveis. E, mesmo que estas questões causem tensões na área, o 

que pode gerar um desconforto, pois segundo Matienzo (2004), alguns teóricos acreditam na 

incompatibilidade das reflexões teóricas com as práticas arquivísticas, é preciso o 

questionamento a determinadas questões teóricas e a aplicação prática. 

 Diante das reflexões apresentadas nesta dissertação, observa-se a dimensão 

político-social presente na constituição do arquivo, nos fazendo pensar e questionar a 

concepção sobre avaliação documental – atividade que busca objetivamente analisar os 

documentos. No entanto, esta atividade aparentemente natural, terá consequências para a 

sociedade. Enquanto dispositivo de produção de sentidos, o arquivo tem seu uso para a 

manutenção discursiva, apagando e silenciando documentos que podem confrontar a estrutura 
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político-administrativa do Estado - elevando à categoria de patrimônio arquivístico aqueles que 

representam a narrativa oficial. O controle do arquivo significa o controle da sociedade. 

 Obviamente, muitas questões ainda carecem de aprofundamento, o que nos leva 

a acreditar que novos debates devem ser analisados e que se deve abrir espaço sobre o tema 

tratado nesta dissertação no cenário arquivístico nacional. A avaliação de documentos de 

arquivo não pode ser tratada como processo simples, natural e técnico, porém como dispositivo 

de legitimação de determinados discursos. Para tanto, termino esta dissertação, consciente dos 

desafios que ainda precisam ser enfrentados no intuito de apresentar que o arquivo pode 

apresentar diversas vozes, diversa narrativas, diversas histórias. 
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