
A avaliação como 
um ato de memória

A avaliação de documentos: 
a refinada arte da destruição



Questões disciplinares ou não?

Enquanto os arquivistas debatem a natureza dos 
diferentes métodos de avaliação de documentos e refletem 
sobre o que significa realmente essa tarefa, os 
historiadores (assim como outros pesquisadores) têm 
adotado métodos e pontos de partida inovadores, inclusive 
alguns já começaram a perguntar sobre o sentido e a 
natureza dos documentos de arquivo.

Cox (2003) propõe que os arquivistas ampliem seus 
conhecimentos num âmbito mais interdisciplinar para 
poder melhorar suas reflexões sobre a avaliação.



Memória e história

● A multiplicidade de abordagens teóricas 
desses conceitos e noções e a sua 
relação com os arquivos fazem com os 
profissionais da informação, de uma 
maneira geral e não só os arquivistas, 
reflitam, reconsiderem e revisem o papel, 
a missão e a relevância dos estudos de 
avaliação no âmbito da gestão e 
preservação dos documentos de arquivo.



[ E + a ] Memória coletiva

● Converteu-se em uma nova disciplina 
acadêmica, em uma nova poderosa força 
social e no maior desafio historiográfico 
dos últimos 20 anos.

● Seus estudos começaram a reconhecer, 
recentemente, a importância dos 
arquivos, com isso os arquivistas devem, 
também, passar a considerar suas 
implicações no processo de avaliação de 
documentos.



Sobre a História

● O discurso histórico consiste num diálogo entre 
conceito e evidência, sendo o discurso 
conduzido por hipóteses, de um lado, e da 
pesquisa histórica, do outro.

● O objetivo da História é reconstruir, explicar e 
compreender o seu objeto: a história real.

● Thompson (1981) ressalta, porém, que o 
conhecimento histórico é pela sua natureza 
provisório, incompleto, seletivo, limitado (mas 
não, por isso inverídico) e definido pelas 
perguntas feitas às evidências.



Sobre a História (cont.)

● Braudel (2004), “ explicar a atualidade continua ser 
uma pretensão. Quando muito, pode-se nutrir a 
ambição de compreendê-la melhor por este ou 
aquele caminho.”

● Thompson (1981) afirma, ainda, que “os modos de 
escrever a história são tão diversos, as técnicas 
empregadas pelos historiadores são tão variadas, 
os temas da investigação histórica são tão 
dispares e, acima de tudo, as conclusões são tão 
controversas e tão, veemente, contestadas dentro 
da profissão, que é difícil apresentar qualquer 
coerência disciplinar” 



Sobre a História (cont.)

● O desenvolvimento da pesquisa histórica é guiado 
pelas perguntas que se colocam ao objeto, logo a 
escolha das fontes é guiada pela pertinência das 
fontes que permitirão esse diálogo.

● Chamaremos de “fontes” todos os vestígios do passado que os 
homens e o tempo conservaram, voluntariamente ou não – sejam 
eles originais ou reconstituídos, minerais, escritos, sonoros, 
fotográficos, audiovisuais, ou até mesmo, daqui para a frente, 
“virtuais” (contando, nesse caso, que tenham sido gravados em 
uma memória) - e que o historiador, de maneira consciente, 
deliberada e justificável, decide erigir em elementos 
comprobatórios da informação a fim de reconstituir uma seqüência 
particular do passado. (ROUSSO, 1996) 



A história e os documentos

● Não há história sem documentos. [...] Há que tomar a palavra 
‘documento’ no sentido mais amplo, documento escrito, ilustrado, 
transmitido pelo som, a imagem, ou qualquer outra maneira. 
(SAMARAN, 1961 apud LE GOFF, 2004). 

● A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando 
estes existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos 
escritos, quando não existem. (FEBVRE, 1953, apud LE GOFF, 
2004)

● Seria uma grande ilusão imaginar que a cada problema histórico 
corresponde um tipo único de documentos, específico para tal 
emprego. Quanto mais a pesquisa, [...], se esforça por atingir os 
fatos profundos, menos lhe é permitido esperar a luz a não ser dos 
raios convergentes de testemunhos muito diversos em sua 
natureza. (BLOCH, 2001)



A história e os documentos (cont.)

● O documento, pois, não é mais, para a história, 
essa matéria inerte através da qual ela tenta 
reconstituir o que os homens fizeram ou 
disseram, o que é passado e o que deixa 
apenas rastros; [...] ela é o trabalho e a 
utilização de uma materialidade documental 
(livros, textos, narrações, registros, atas, 
edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, 
objetos, costumes etc) que apresenta sempre e 
em toda parte, em qualquer sociedade, formas 
de permanências, quer espontâneas, quer 
organizadas. (FOUCAULT, 2004)



Algumas considerações
A HISTÓRIA :

● é compartilhada e laica.
● se interpreta.
● se revisa.
● procura entender contextos em sua complexidade.
● reafirma a autoridade do acadêmico e do canônico.

Enquanto A MEMÓRIA:
● se possui.
● passa de geração a geração.
● relaciona-se com objetos, sítios e monumentos.
● constitui a herança ou a identidade uma comunidade



Qual é a conceituação da memória?
( ou das memórias?)

● A memória não reconstrói o tempo e nem 
tampouco o anula.

● A memória pode ser tanto lembrada como 
apagada, e pode ser esquecida.

● A memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. 
Nem tudo fica registrado. A memória é um 
fenômeno construído. Portanto, a memória é 
instituída e existe um trabalho de consolidação 
que a sustenta.

● Existem três formas de memória: a individual, a 
social (para alguns, coletiva) e a histórica, além 
de uma história da memória.



Qual é o lugar da memória?

● Para Nora (1984), a ‘necessidade de memória 
é uma necessidade da história’ que busca na 
materialização da memória uma forma de se 
multiplicar e de se impor diante daquilo que é 
impossível lembrar.

“ Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento de que já não 
existe uma memória espontânea que é preciso criar arquivos, que é 
preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios 
fúnebres, registrar atas, porque essas operações não são naturais. [...] 
São lugares resgatados de uma memória que não habitamos mais, 
meio oficiais e institucionais, meio afetivos e sentimentais. [...] Os 
lugares de memória são, antes de mais nada, restos.” 



Qual é o lugar da memória? (cont.)

● Para Nora, ainda, “nenhuma época produziu 
voluntariamente tantos arquivos quanto a 
nossa” e a “obsessão pelo arquivo que 
marca o contemporâneo” passou a interferir 
na totalização tanto na conservação do 
presente como na preservação do passado, 
dando lugar ao que se tem chamado de uma 
“memória arquivística”. A produção indefinida 
de arquivos é, também, a conseqüência da 
nova consciência de uma memória 
historicizada, cuja construção “incompleta” 
requer pesquisa, análise e discurso crítico uma 
vez que faz uso daquilo que já não existe.



Qual é a função da memória?
● Segundo Vernant (2009), as atividades 

memoriais, que visam tornar o presente o que 
não está, são, portanto, construções ligadas a 
contextos históricos.

“ Reunimos sob esse termo atividades mentais múltiplas, operações 
intelectuais diversas cujas finalidades e modos de funcionamento não 
são idênticos, posto se trate, em geral, de procedimentos que visam a 
atualizar no pensamento informações que não estavam presentes no 
campo da consciência, que se trate de saberes impessoais [...], de 
textos conhecidos de cor [...], de acontecimentos do passado sobre os 
quais soube que tinham efetivamente acontecido, de lembranças de 
minha vida pessoal que eu evoco com sua singularidade”. 



Qual é o papel da memória?
● Bergson (2006) procura compreender a memória à luz 

de uma relação psicofisiológica e afirma que a memória 
constitui a principal contribuição da consciência 
individual para a percepção, o lado subjetivo de 
nosso conhecimento das coisas. 

“ A memória ... não é uma faculdade de classificar recordações ou de 
inscrevê-las num registro. Não há registro, não há gaveta, não há aqui, 
propriamente falando, sequer uma faculdade, pois uma faculdade se 
exerce de forma intermitente, quando quer ou quando pode, ao passo 
que a acumulação do passado sobre o passado prossegue sem 
trégua. Na verdade, o passado se conserva por si mesmo 
automaticamente. Inteiro, sem dúvida, ele nos segue a todo instante 
[...] a questão consiste precisamente em saber se o passado deixou de 
existir ou se ele simplesmente deixou de ser útil.” 



Qual é o papel da memória? (cont.)

● Para Halbwachs (2006), a memória individual é um 
ponto de vista sobre a memória coletiva, pois são os 
indivíduos que se lembram, enquanto integrantes do 
grupo.

“A sucessão de lembranças, mesmo as mais pessoais, sempre se 
explica pelas mudanças que se produzem em nossas relações com os 
diversos ambientes coletivos, ou seja, em definitivo, pelas 
transformações desses ambientes, cada um tomado em separado, e 
em seu conjunto. [...] Nossas lembranças permanecem coletiva e nos 
são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que 
somente nós estivemos envolvidos. [...] Isso acontece porque jamais 
estamos sós.”



Qual é o papel da memória? (cont.)

● Para Halbwachs (2006), ainda, é possível fazer uma 
distinção entre uma memória pessoal e uma outra 
memória, que se poderia chamar de histórica, apesar 
de achar que a expressão memória histórica não é 
muito feliz pois, associam-se dois termos que se opõem 
em mais de um ponto. A história normalmente só 
começa quando termina a tradição, pois é nesse 
momento que se apaga ou se decompõe a memória 
social, enquanto uma lembrança subsistir, não se faz 
necessário fixá-la por escrito (registrar). 



Caminhando para as considerações finais, 
+ uma citação ...

“Se a condição necessária para que exista a memória é que o sujeito 
[indivíduo ou grupo] que lembra tenha a sensação de que ela remonta 
a lembranças de um movimento contínuo, como poderia a história ser 
uma memória, se há uma interrupção entre a sociedade que lê essa 
história e os grupos de testemunhas ou atores, outrora, de 
acontecimentos que nela são relatados ? [...] Quando a memória de 
uma seqüência de acontecimentos não tem mais por suporte um 
grupo, o próprio evento que nele esteve envolvido ou que dele teve 
conseqüências, que a ele assistiu ou dele recebeu uma descrição ao 
vivo de atores e espectadores de primeira mão [terá como] único meio 
de preservar essas lembranças [a fixaçãodeles] por escrito em uma 
narrativa, pois os escritos permanecem, enquanto as palavras e o 
pensamento morrem.”(HALBWACHS, 2006)



Ainda, caminhando, ...

● Diante das diferentes colocações dos 
autores sobre as questões de memória e 
história, faz-se necessário dimensionar 
como o processo de avaliação dos 
documentos de arquivo pode se tornar 
responsável pela formação do patrimônio 
arquivístico e como esse patrimônio 
documental teria a capacidade de ‘expressar 
a memória’ ou de permitir ‘escrever a 
história’.



E no meu caminho, só posso afirmar 
que ...

Como as verdades absolutas bloqueiam a busca de 
uma melhor compreensão das coisas, neste 
momento, o meu conhecimento científico sobre as 
implicações do processo de avaliação de 
documentos de arquivo é, simplesmente, o estado 
atual do meu entender das coisas.

(adaptação de um pensamento de Eliyahu M. Goldratt)



Bah, CHEGUEI AO FIM ...

MUITÍSSIMO OBRIGADO 
PELA ATENÇÃO



Contatos:

● anaceleste@arquivonacional.gov.br

● anaindolfo@yahoo.com.br
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