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Significado de avaliar

● a palavra avaliação é usada em várias 
situações cotidianas pois avaliam-se 
possibilidades, condições, coisas, atributos, 
trabalhos, pessoas, bens, mercadorias, 
desempenhos, investimentos, enfim quase 
tudo é avaliável, no sentido que se pode 
conferir “valores” e com isso dirigir as 
escolhas, as ações, as preferências, as 
prioridades, etc.



Eu avalio ... Tu avalias ...
Nós avaliamos ... ?

● embora o ato de avaliar consista numa ação 
corriqueira e espontânea, realizada por 
qualquer indivíduo acerca de qualquer atividade 
humana, sendo assim considerada natural, 
instintiva e assistemática, pouco (ou quase 
nada) temos refletido sobre o sentido da 
avaliação no processo de gestão dos 
documentos de arquivos



AVALIAÇÃO DE 
DOCUMENTOS DE ARQUIVOS

● Uma prática?

● Um processo?

● Uma teoria?



Avaliação de documentos
FAZER X SABER

●os estudantes de Arquivologia 
possuem um grande interesse

em aprender “como avaliar”
X

●a questão mais importante parece 
ser

o que, por que e para que avaliar



Algumas certezas sobre a 
avaliação de documentos?

● existem contextos diferenciados de avaliação
(O QUE)

● existem pressupostos envolvidos na avaliação
(POR QUE)

● avaliação adquire significações diferentes para os 
que avaliam e isto provoca um emaranhado de 
efeitos sobre os quais há que se refletir

( PARA QUE)



Muitas dúvidas?

● um dos maiores problemas da avaliação 
reside na dificuldade de articular e organizar 
o que se tem escrito e o que se tem feito:

● fundamentos teóricos
● princípios diretores

● critérios de valoração
● métodos de trabalho

● procedimentos

→ contraditórios, divergentes e complementares



??? !!! ??? !!!

Entre muitas dúvidas e algumas poucas 
certezas surgiu a idéia do projeto de tese do 
doutorado

SEM INFORMAÇÃO, SEM MEMÓRIA: 
o processo da avaliação na constituição do 

patrimônio arquivístico 



Tema da pesquisa do doutorado

● reunir as abordagens teóricas acerca dos 
conceitos e noções de informação, arquivos, 
história, memória e patrimônio

● a questão da construção de memória na 
contemporaneidade ( memória como conceito, narrativa 
e invenção)

● a formação do patrimônio arquivístico (os elementos 
norteadores e os resultados da ação das políticas 
públicas)



Tema da pesquisa do doutorado (cont.)

● a questão do papel dos arquivos e da 
informação 

● a problemática da função da avaliação dos 
documentos de arquivo 

(em razão do surgimento do conceito de gestão de documentos e das 
transformações decorrentes de sua adoção pelas instituições 
arquivísticas, e na própria formulação da Arquivologia e dos 
profissionais de arquivo)



O despertar para a avaliação de 
documentos na metade do século XX

● os profissionais que lidam com a 
informação sabem que não existem 
limites no seu volume e na sua 
diversidade

● nem toda informação que é produzida, 
fica registrada e nem ficará conservada 
definitivamente



Historiadores X Arquivistas

● “... arquivem tudo, arquivem tudo, disso sempre restará 
alguma coisa!” (NORA)

● “... se se quisesse conservar tudo, se acabaria por não 
ter a possibilidade prática de conservar nada: a imensa 
massa de papéis produziria sua autodestruição total.” 
(JENKINSON)

● “... o testemunho assim como o arquivo dito escrito 
revelam por sua própria existência uma falta. O vestígio 
é, por definição, o indício daquilo que foi 
irremediavelmente perdido [...] todos os arquivistas 
sabem que perto de nove décimos dos documentos são 
destruídos para um décimo conservado.” (ROUSSO)



Problemáticas da pesquisa

● analisar a prática da salvaguarda dos documentos 
públicos [no Brasil] que vem confundindo o 
histórico com aquilo que restou

● identificar os parâmetros técnico-científicos que 
orientam a determinação dos valores secundários 
dos documentos de arquivos e validam a guarda 
permanente, ou que assinalam a sua ausência e, 
dessa forma, autorizam a eliminação



O processo de avaliação

sua visão instrumentalizada
+

suposta neutralidade de sua lógica 
+

a racionalidade técnica de sua execução
�

NEM SEMPRE EXPRESSA EXPLICITAMENTE
A FUNÇÃO POLÍTICA DE MEMÓRIA E DE FORMAÇÃO E 

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO 



Gestão de documentos

● Introdução de noções básicas:

● Garantia de acesso às informações essenciais
● Racionalização do ciclo de vida
● Fixação da temporalidade para os documentos de 

arquivo
● Redução da massa documental
● Ampliação do espaço de armazenamento
● Segurança das condições de preservação dos 

documentos de guarda permanente



Classificação e avaliação

● são tarefas primordiais em um programa de 
gestão de documentos de uma instituição para 
garantir o controle do ciclo de vida dos 
documentos e o acesso às informações pois 
permitem:

● o compartilhamento das informações para a tomada 
de decisão segura e transparente

● a eliminação criteriosa de documentos destituídos 
de valor a curto, médio e longo prazo

● a preservação dos conjuntos documentais para a 
guarda permanente



Classificação

● permite a compreensão do conteúdo dos 
documentos de arquivo dentro do 
processo integral de produção, uso e 
acesso à informação arquivística, 
mantendo os vínculos orgânicos 
específicos que possui com a instituição 
geradora



Dificuldades encontradas no 
processo de avaliação

● ausência de tratamento arquivístico
● falta de instrumentais técnicos para orientar os 

procedimentos fundamentais de classificação e 
organização, de análise e seleção documental

● falta de recursos humanos capacitados para a 
execução de tais atividades

● ausência de elaboração e de implantação de 
programas de gestão de documentos dentro dos 
serviços arquivísticos



As muitas questões

● Porque os administradores só procuram a solução para 
o problema quando se faz necessária a liberação de 
espaço físico ?

�questão atual ou superada?

(Os administradores mudaram? Os arquivistas já se fazem presentes 
nas empresas privadas e instituições públicas? Os arquivistas estão 
conseguindo efetivamente implantar programas de gestão de 
documentos que tem mudado essa situação?)



Revisão de literatura

● teóricos da área apresentam 
propostas práticas de avaliação, 
seguem princípios, optam por 
algumas linhas mas, também, 
apresentam muitas questões



Carol Couture
● Quais podem ser, por exemplo, as conseqüências 

de uma avaliação que nos leve a selecionar para 
eliminar mais do que para preservar?

● Deve-se avaliar pensando nos interesses do órgão 
produtor ou nos dos usuários?

● Deve-se avaliar para responder as necessidades 
da administração ou da pesquisa?

● Como podemos chegar a ter a máxima informação 
no mínimo de documentos?

● Que problemas específicos são colocados pela 
avaliação dos documentos eletrônicos?



Luis Hernández Olivera

● Temos que optar por um único método de 
seleção ou podemos considerar uma 
multiplicidade de práticas ?

● Temos que colocar a avaliação em 
contextos mais amplos e considerar 
métodos e perspectivas, como a memória 
coletiva, ou devemos continuar fechados no 
campo da disciplina ?



Olivera (cont.)

● Devemos tratar de documentar, como temos feito 
até agora, as atividades de governo ou da 
administração? Ou, temos, também, que dar 
testemunho do papel desenvolvido pelos cidadãos 
aceitando ou opondo-se às políticas e as decisões 
dos governantes e do lugar que eles ocupam 
dentro de sua comunidade?

● Como deveremos enfrentar os problemas que se 
colocam na realidade emergente dos documentos 
eletrônicos ?



Terry Eastwood 

● Como decidir que documentos, dos muitos 
produzidos na sociedade tecnológica, dos 
dias de hoje, servirão aos interesses 
enfrentados pelos cidadãos de uma 
democracia, uma vez que uma sociedade 
democrática apóia-se em consciências 
bem informadas?



Minhas muitas questões
( gerais e/ou específicas)

● Como satisfazer as necessidades 
administrativas, políticas e democráticas, e 
assegurar o direito de acesso público às 
informações, se as práticas arquivísticas 
adotadas não assegurarem o efetivo 
controle dos ciclos informacionais?

● Como questionar o processo decisório 
governamental se ele esbarra na falta de 
informação?



Questões (cont.)

● Como o processo de gerenciamento da informação 
arquivística governamental poderá garantir as 
exigências de transparência do Estado, de 
melhoria e de eficiência da gestão pública?

● Como dimensionar o processo de avaliação 
arquivística se, ao privilegiar alguns conteúdos 
dando ênfase na escolha dessa ou daquela 
informação, ele se torna responsável pela invenção 
da memória e pela formação do patrimônio 
arquivístico?



Questões (cont.)

● Como a teoria e as práticas arquivísticas, 
que evidenciam uma racionalidade técnica 
para a produção, o uso, a guarda e a 
eliminação dos documentos, justificam a 
atribuição de valores? 

● Com que parâmetros técnico-científicos 
esses procedimentos de atribuição de valor 
são validados e por quem?



Questões (cont.)

● Como se pode descrever a lógica com 
que o processo de avaliação vem 
ocorrendo no contexto dos serviços 
arquivísticos públicos?

● Como os instrumentos técnicos de gestão 
de documentos, produzidos pelas 
agências do Estado,vem sendo 
adotados?



Questões (cont.)

● Quais são os principais elementos ou 
agentes dessa dinâmica de valoração dos 
documentos de arquivo que definem o que 
preservar ou o que destruir?

● Como tem se circunscrito a eleição de 
testemunhos para a formação da memória 
e do patrimônio arquivístico documental?



Questões (cont.)

●Como a preocupação com os 
resultados dos avanços 
tecnológicos, sociais, econômicos e 
globalizantes vem se voltando para 
as atividades de gestão, preservação 
e acesso à informação a longo 
prazo?


