
Revisão de literatura

As correntes de pensamento 
sobre a avaliação de 

documentos:
dos clássicos aos pós modernos



Avaliação: fenômeno recente
● durante séculos organizações e pessoas decidiram 

conservar alguns documentos que produziram pela 
razão óbvia que eram tanto testemunho de seus 
direitos como de seus privilégios

● muitos dos documentos que sobreviveram, com o 
passar dos séculos, encontram-se em instituições 
arquivísticas criadas, fundamentalmente pelo Estado, 
durante o século XIX 

época considerada de recuperação ou mesmo de 
salvaguarda de documentos � construção de uma 
consciência de patrimônio local e nacional

obs.: com exceções, algumas intituições arquivísticas foram criadas tanto no final do século XVIII e 
outras apenas no século XX



Avaliação como um risco [?]

● Jenkinson [1922], inicialmente, adotava uma 
postura radical e oponha-se a participação dos 
arquivistas na avaliação dos documentos, temendo 
que os seus ‘preconceitos’ [pré-julgamentos] 
afetassem a qualidade dos documentos 
conservados e a integridade dos arquivos

Obs.: posteriormente, ele cede ante a necessidade de reduzir o 
imenso volume de documentos para torná-los manipuláveis



Avaliação como um risco [?]

● Duranti [1994] argumenta que o principal objetivo 
da avaliação é obter-se um conjunto fidedigno de 
arquivos não ‘corrompidos’ por uma seleção sem 
critérios

● Menne-Haritz [1994] se opõe a opinião de que a 
aspiração do arquivista seja servir aos interesses 
da pesquisa histórica e afirma que os documentos 
devem ser selecionados para ‘revelar’ como se 
tomaram decisões no passado, eliminando-se 
aqueles documentos ‘irrelevantes’ para este fim



‘Doutrina’ da integridade dos arquivos

● os três autores apresentados pertencem a corrente 
de pensamento que advogam que o papel ou, 
melhor, a obrigação do arquivista é procurar por 
todos os meios que a avaliação não adicione e 
nem elimine nada que possa ‘desvirtuar’ o 
significado dos documentos

integridade [ = fidedignidade] dos arquivos
�

objetividade da avaliação
+

neutralidade da participação dos arquivistas



Uma nova corrente: pós-moderna

● Brothman [1991] aconselha aos arquivistas que 
devam reconhecer que os documentos somente 
tem o valor que lhes é atribuído, seja pelas 
pessoas que trabalham com eles, no sentido de 
produzirem e usarem esses documentos, seja 
pelos próprios arquivistas, quando os avaliam 

● estimula, ainda, que os arquivistas reflitam [e 
façam, inclusive, uma autocrítica] sobre os 
pressupostos que introduzem na avaliação pois 
não considera que seja possível preservar os 
documentos dos juízos de valor humanos



Uma nova corrente: pós-moderna

● Harris [1999], baseando-se em seu 
conhecimento sobre a manipulação dos 
documentos durante o apartheid sulafricano 
situa a avaliação dentro do campo, tão 
problemático, da política e afirma que as 
decisões que tomam os arquivistas têm 
consequências políticas

[...] pensar que os arquivistas são 
imparciais e apolíticos em seu trabalho é o 
mesmo que não ter os pés na terra.



Uma nova corrente: pós-moderna

● Cook [1997] aceita que, no caso dos 
documentos públicos, a avaliação tem tintas 
políticas.

“A avaliação supõe uma grande responsabilidade social 
para os arquivistas. Quando avaliam os documentos, [os 
arquivistas] estão nada menos que dando forma ao futuro 
do nosso patrimônio documental. Estão determinando 
aquilo que o futuro conhecerá do seu passado, que é 
frequentemente o nosso presente.” (COOK, 2003)



Cook (cont.)

Cook chega afirmar que a avaliação, ou seja, a definição, 
a eleição e a seleção dos documentos que serão 
conservados e daqueles que serão eliminados, é o único 
objetivo arquivístico, sendo uma atividade polêmica que 
requer sensibilidade, além de ter um caráter filosófico e 
político.

“Literalmente, estamos criando arquivos. Estamos decidido 
o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido, 
quem é visível na sociedade e quem é invisível, quem tem 
voz e quem não. [...] ao se destruir os documentos, 
estamos de forma taxativa e irrevogável, os excluindo dos 
arquivos e apagando-os da memória.” (COOK, 2003)



Voltando aos clássicos

● Como o conceito de valor é central para a 
Arquivística contemporânea, alguns autores 
preferem reservar o uso do termo VALOR para os 
conceitos de valor primário e secundário, 
evitando algumas especificações que podem tornar 
equivocada essa noção, tais como: valor de prova, 
valor probatório, valor de informação, valor 
administrativo, valor legal, valor fiscal, valor 
financeiro, valor de testemunho, valor científico, 
valor cultural, valor histórico, valor patrimonial



Relembrando Schellenberg (1)

● “A análise é a essência da avaliação 
arquivística.”

● O processo de avaliação deve considerar a 
função pela qual foi criado o documento , 
identificando os valores a ele atribuídos, segundo 
o seu potencial de uso.

● O arquivista deve levar em conta o conjunto da 
documentação do órgão que os produziu.

● A avaliação de documentos depende da 
profundidade com que houver analisado as outras 
fontes documentárias com que se relacionam os 
documentos.



Relembrando Schellenberg (2)

● A avaliação não se reduz a um processo mecânico e 
nem deve ser aceita pela impossibilidade real de se 
conservar tudo.

● A avaliação não é um processo subjetivo, baseado 
em intuição ou em suposições arbitrárias de valor.

● Os critérios de valor devem ser consistentes, não 
podem ser exatos ou precisos, e nem absolutos ou 
finais.

● NA MELHOR DAS HIPÓSETES SERVIRÃO TÃO-
SOMENTE COMO GUIAS PARA ORIENTAR O 
ARQUIVISTA ATRAVÉS DOS TRAIÇOEIROS 
CAMINHOS DA AVALIAÇÃO



Qual a melhor tendência
teórico-metodológica?

● “Os escritos budistas estabelecem que existem 
muitos caminhos até a iluminação, todos 
igualmente válidos. Do mesmo modo, existem 
muitos caminhos para avaliar os documentos 
de arquivo. Seria um equívoco insistir que 
somente uma posição teórica ou apenas um 
caminho metodológico conduz às decisões corretas 
no processo de avaliação. Igualmente é um erro 
não tomar em consideração caminhos distintos 
àqueles escolhidos por uma instituição ou por um 
arquivista”. (BOLES, 2003)



A macro-avaliação
(algumas das características principais, segundo Cook)

● A avaliação deve ser um processo ativo e planejado 
para localizar documentos de valor arquivístico, não 
uma reação passiva a solicitações dos gestores de 
documentos para obter autorização para eliminar 
documentos.

● O arquivista deve sempre avaliar o universo funcional e 
estrutural em que o produtor do documento o cria e o 
utiliza.

● Sem uma teoria ou conceito definido do que se entende 
por valor, nenhuma estratégia ou metodologia de 
avaliação poderá ser aplicada consequentemente, nem 
seus resultados serão defendidos diante de um público 
cada vez mais interessado.



Algumas das características principais da 
macro-avaliação, segundo Cook (cont.)

● A avaliação é um processo 
inevitavelmente subjetivo e os valores que 
a expressam mudam com o tempo, o lugar e 
a cultura.

● 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 e das conclusões obtidas.



Algumas das características principais da 
macro-avaliação, segundo Cook (cont.)

● Essa teoria pressupõe que são os valores sociais 
os que devem embasar a avaliação.

● A análise funcional é uma parte importante do 
processo, sendo esse enfoque de ‘cima para baixo’ 
não só, teoricamente, desejável como também uma 
necessidade prática.

● A macro-avaliação muda o foco inicial: o mais 
importante na avaliação não é o documento (ou 
qualquer característica ou valores que possa ter) 
mas sim o contexto funcional no qual se cria o 
documento (sua origem contextual).



Algumas das características principais da 
macro-avaliação, segundo Cook (cont.)

● Esse contexto baseado na procedência não é a 
tradicional ‘unidade administrativa de origem’ e sim 
a complexa organização cultural na qual se insere 
a produção e conservação de documentos nas 
instituições modernas.

● Esse modelo canadense de macro-avaliação 
procura, conscientemente, documentar tanto a 
funcionalidade do governo como a interação dos 
cidadãos e de outros grupos com as políticas e 
procedimentos do Estado.



A importância da diferença
● A verdadeira questão não está se os pós-

modernos têm razão e o pensamento 
tradicional (que alguns chamam de positivista e 
outros de pragmático) está equivocado, o mais 
importante é o reconhecimento da 
diversidade de métodos e de objetivos. É 
provável que se deixem lacunas nos 
documentos, que haja queixas, no futuro, com 
relação às políticas arquivísticas sem eficácia e 
que circulem rumores entre os arquivistas. 
(BOLES, 2003)


