


de conta o quadro ou a matriz que lhe é anterior, designadamente a do 
regionalismo, assim como os valores sociais, históricos e culturais que os 
moldam e os pré-definem. 

Ora esta obra e o seu autor foram peças essenciais do combate por um 
regionalismo à dimensão da Província do Minho e por uma descentralização 
administrativa de base municipal que marcará profundamente a nossa cultura 
político-regional. Dificilmente se apaga toda uma campanha, uma propa- 
ganda, uma valorização em prol de uma Província, a do Minho, de que a obra 
de Alves Vieira, par e passo de outras obras coevas escritas adentro do mesmo 
espírito, contribuíram para fixar, aprofundar e desenvolver profundamente. 

Se a obra é um panegírico a Vieira, à sua Vieira livre e independente, 
não o é menos à sua "gloriosa" Província do Minho. 

José V. Capela 

HENRIQUES, Cecília; BARBEDO, Francisco; e MONTALVÃO, Luís - 
Manual para a gestão de documentos. Coordenado por Madalena Garcia 
e Maria João Pires de Lima. Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre 
do Tombo, 1998, sem paginação sequencial. 

No prefácio ao Manual o anterior Director do Instituto dos Arquivos 
Nacionais/Torre do Tombo, professor José Mattoso, refere que "a gestão de 
documentos deixou há muito de ser uma técnica orientada apenas pelo bom 
senso e pelo bom gosto pessoal. Tem regras precisas e procedimentos efica- 
zes" (p. VII) e mais adiante sublinha que esse instrumento vinha "preencher 
uma lacuna, talvez provisória, enquanto não aparecem outros instrumentos do 
mesmo género, mas que, no momento actual, nos parece indispensável, dada 
a responsabilidade que o Instituto tem como orgão orientador da política ar- 
quivística nacional, e sobretudo como responsável pelo processo de seleccão e 
elimina650 de documentos da administracão estatal, em ordem à conservacão 
permanente, e pela arquivagem e conservacão permanente de arquivos de or- 
ganismos extintos" (p. VIII). Pelo meio destas considerações deixa, também, 
claro que as regras e procedimentos não podem ser uniformes nem inalteráveis, 
dado tratarem-se de procedimentos de ordem prática e, por consequência, 
dinâmicos e aperfeiçoáveis, além de que tinham sido j á  aplicados de forma 
experimental noutros países, o que se, por um lado, era uma garantia de va- 
lidade, por outro não dispensava a necessidade de adaptação dos modelos 
estranhos ou importados "ao nosso meio cultural e profissional" (p. VII). 

As sensatas e prudentes palavras inscritas no prefácio têm, desde logo, 
o mérito de cativar a nossa simpatia e compreensão para com um trabalho de 
objectivos alegadamente práticos e assumido legalmente no âmbito das atri- 
buições de coordenação técnica da avaliação, selecção e eliminação, previstas 



a partir de 1986, conferidas em 1988 ao ex-Instituto Português de Arquivos e 
transferidas, finalmente, pelo decreto-lei no 60197 de 20 de Março ao IAN-TT, 
mais precisamente à sua Divisão de Arquivos Intermédios. Com tal moldura 
normativa o Manual para a gestão dos documentos surge definido pelos seus 
mentores e autores como "instrumento de orientacão prática para o pessoal 
que, nos diferentes servicos, tiver a seu cargo as complexas tarefas de gestão 
de documentos, uma vez que os textos legais se revelam de diminuta aplica- 
bilidade se as administracões produtoras não dispuserem de recursos humanos 
com adequada preparacão. Daí  a preocupacão em tornar acessíveis a quem 
não tenha formacão específica em Ciências Documentais, matérias nuclea- 
res da gestão de documentos - com particular incidência na classifica(rão e 
avalia~ão/selec~ão de documentos - sem contrariar o propósito, igualmente 
presente, de criar um instrumento útil para os arquivistas" (p. XIII).. E os 
autores terminam a introdução formulando o voto legítimo de que o "Manual 
contribua para retomar uma reflexão sobre o conhecimento existente na área 
da gestão de documentos" (p. XIII). 

Este último aspecto. sem dúvida o mais aliciante e fundamental, jus- 
tifica e legitima os comentários críticos que vão seguir-se e que assentam no 
cordato respeito pela iniciativa de fornecer regras adoptadas por uma certa 
"comunidade" arquivística internacional (a dos arquivistas históricos ou liga- 
dos aos ditos Arquivos Públicos, Nacionais e " Históricos" surgidos após a 

Revolução Francesa), representada pelo Conselho Internacional dos Arquivos 
da UNESCO, e extensível ao pessoal administrativo das mais diversas Orga- 
nizações, nomeadamente os Municípios. Mas tais regras são concebidas e 
aplicadas no pressuposto elitista e dogmático - portanto, assaz discutível ... 
- de que a disciplina Arquivística é a única instância apta a produzi-las, a 
validá-las e a impô-las aos agentes administrativos que, apesar de produtores 
e manipuladores permanentes de informação, desconhecem por completo ou 
são absolutamente incapazes de conhecerem os secretos e difíceis meandros 
técnicos do "documentalismo"! ... 

Compreende-se, por isso, a urgência na publicação deste instrumento- 
-guia orientador dos agentes executivos e administrativos das Organizações 
(várias recomendações técnicas e metodológicas do Manual ser-lhes-ão cer- 
tamente úteis...), mas urge reflectir criticamente sobre os seus pressupostos 
e objectivos, comentando, no fim, alguns capítulos sem cairmos em detalhes 
ou minudências técnicas, alheias aos nossos intuitos teórico-científicos. 

Intuitos esses que nos obrigam a formular, desde já, esta radical questão: 
em que paradigma epistemológico se inscreve o Manual! 

A resposta parece surgir avulsa em passagens deste tipo: "É funda- 
mental compreender a importância dos arquivos correntes e intermédios para 
a definicão das políticas e para as necessidades gerais em informacão de um 
País, bem como a relacão profunda que existe entre os arquivos que estão 
ainda a ser criados, recebidos e utilizados nas administracões e os arquivos 
históricos" (p. IX); "( ...) deu-se uma reorientacão fundamental do papel do 



arquivista, que se transforma em "gestor da informacão" e o ênfase do tra- 
balho arquivístico transitou, da conservacão integral dos documentos, para 
a conservacão parcial, uma vez que, depois de avaliados, seleccionados e 
eliminados. só uma pequena fraccão dos documentos pode ser conservada 
permanentemente" (p. IX); "Se a intervencão precoce do arquivista, desde 
a fase activa ou de arquivo corrente, melhora a qualidade dos documentos, 
adequando-os às funcões e actividades da instituicão produtora, e garante um 
mais eficaz controlo da tramitacão documental na fase de vigência administra- 
tiva, a avaliacão reduz a quantidade dos documentos acum ulados, ao permitir 
eliminar aqueles que não têm valor histórico e conservar permanentemente 
os que detêm reconhecido valor probatório e informativo e, neste sentido, 
introduz eficácia, racionalidade e economia na gestão dos arquivos das admi- 
nistracões" (p. IX-X); "( ...) o processo de avaliacão exige uma cooperacão 
permanente as instituicões produtoras, que fixam os prazos temporários de 
conservacão, determinados por imperativos de natureza administrativa, le- 
gal e fiscal, e os arquivistas, que se responsabilizam pela atribuicão do valor 
histórico, isto é, não só pelo testemunho da instituicão que produziu os do- 
cumentos, mas também pela importância da informacão neles contida para a 
memória colectiva" (p. X); e "Num ambiente electrónico, nenhum documento 
poderá ser convenientemente gerido sem intervencão activa do arquivista nas 
fases de concepcão e de armazenamento dos documentos. Os arquivistas 
deverão passar, assim, de custodiadores de resíduos documentais para cons- 
trutores activos do património arquivístico, isto é, para se tornarem agentes 
intervenientes no processo de produgão documental" (p. XI). 

Em súmula, podemos, talvez, caracterizar o paradigma subjacente a 
estas e a outras afirmações dispersas pelo corpo do texto (atente-se, por 
exemplo, na dicotomia entre "valor primário" e "valor secundário", conhe- 
cida também por "teoria" de Teodor Schellenberg ou ainda na divisão em 
"arquivo corrente, intermédio e definitivo" condensada na "teoria das três 
idades") como custodial, documental/patrimonial, historicista e tecnicamente 
sincrético. Sob sua influência a Arquivística deixou de ser uma "disciplina au- 
xiliar" da História para se situar, agora, na esfera dos Serviços de Arquivo 
criados para conservar documentação depois de avaliado e comprovado o seu 
"valor histórico e cultural" /património colectivo, embora se preocupe também 
com a criação e fluxo da documentação no interior das instituições activas e 
hoje servidas pelas novas tecnologias (informática). 

Ao invés da anglo-americana antinomia records-archives, fundada na 
convicção pragmática, apesar de superficial e equívoca, de que não é possível 
servir ao mesmo tempo dois "amos" -os gestores/agentes da administração 
e os historiadores -, os autores do Manual perfilham, como outros colegas 
europeus, um sincretismo "optimista" que faz de um "arquivista histórico" 
um "arquivista corrente" a partir de uma concepção estática, documentalista 
e patrimonialista da informação! ... A expressão "gerir documentos" condensa, 
aliás. todo um programa ingénuo e prático (demasiado prático e simplista ...) : 



exercitar um conjunto de critérios empíricos e procedimentos manuais relacio- 
nados com a circulação interna, recuperação imediata e arrumação ordenada 
dos documentos sem quaisquer garantias epistemológicas da profundidade 
teórica e coerência interna dos respectivos critérios legitimadores! ... 

Com este esforço de caracterização do paradigma subjacente preten- 
demos mostrar que o Manual nâo é asséptico ou "objectivo", reflectindo por 
inteiro a formação teórica (plena de subjectividade) de muitos arquivistas por- 
tugueses e europeus, atravessada por graves contradições e confusões, e pela 
flagrante falta de consenso terminológico, de coerência e de maturidade con- 
ceptual. Uma formação precária e baseada no mais rudimentar e estreito 
senso comum, que explica, portanto, o alegado "princípio da proveniência", o 
datado e ambíguo "conceito de fundo" ou as três idades ou fases perversa e 
paradoxalmente invocadas na defesa de três arquivos distintos - o corrente, 
o intermédio e o "histórico" - como se o arquivo não fosse um só e integral 
-, aliás pedra de toque da "lição", muito em voga, de Caro1 Couture e seus 
colegas canadianos. Cientificamente o "arrimo" teórico continua, na maioria 
dos casos, a ser dado pela História (e pela apendiculada Diplomática) e o 
resto chega pela via da experiência administrativa e da aprendizagem avulsa 
com juristas e burocratas. 

A base epistemológica do Manualdistancia-o claramente do paradigma 
científico e pós-custodial que perfilhámos e que se pauta pelos seguintes pos- 
tulados: 

a) uma das importantes consequências epistémicas da Sociedade 
da Informacão em que vivemos é a impossibilidade de se so- 
brevalorizar por muito mais tempo a documentação (reduzida 
cada vez mais pelos efeitos práticos das novas tecnologias à 
mera condição de epifenómeno) em detrimento do fenómeno e 
processo sociais da informação, definida como o conjunto de re- 
presentacões codificadas (símbolos, significantes) socialmente 
contextualizadas e passíveis de serem registadas num qualquer 
suporte material (papel, filme, disco magnético, óptico, etc.) 
e/ou com unicadas em tempos e espacos diferentes; 

b) a imperativa mudança do objecto material acelera a implosão 
das indefinidas e improváveis ciências documentais e facilita o 
reforço da emergente Ciência da Informação (definida por Ha- 
rold Borko, em 1968, como a que "investiga as propriedades 
e comportamento da informacão com vista a um máximo de 
acessibilidade e uso"), abrindo-a, finalmente, à Arquivística (até 
hoje excluída como disciplina integrante) e reformulando o seu 
aparato metodológico à luz da investigação qualitativa e qua- 
dripolar (pólos epistemológico, teórico, técnico e morfológico); 

c) a distinção entre informação de arquivo e a de biblioteca deixa 
de basear-se na redutora e inconsequente visão administrativista 



que tem permitido associar, de modo assaz ligeiro, o "docu- ' 

mento arquivístico" ao "documento administrativo". passando 
antes a derivar da aplicabilidade conceptual da teoria sistémica 
(pensamento holístico), através da qual os sistemas dividem- 
se em orgânicos ou operatórios e em não-orgânicos ou combi- 
natórios, cabendo naquele primeiro grupo os (semi)fechados e 
os abertos consoante a sua maior ou menor influência da orga- 
nicidade/estrutura interna ou a sua maior ou menor tendência 
para a funcionalidade (uso/serviço/consumo em "mercado" li- 
vre); 

d) o (re)enquadramento científico do trabalho arquivístico im- 
pede que continue sendo apenas um saber fazer e obriga-o a 
tornar-se um conhecer e um compreender a informação, fenó- 
meno e processo, pelo que nos parece incorrecto falar-se em 
gestão documental ou em gestão da informação, pois, ao contrá- 
rio, o que existe como objecto de conhecimento científico é 
simplesmente a informação na gestão, ou seja, a informação 
social implicada no processo de gestão de qualquer entidade 
organizacional e assim sendo as práticas/procedimentos infor- 
macionais decorrem e articulam-se com as concepções e práticas 
dos gestores e da estrutura e cultura organizacionais, não de- 
vendo o arquivista, neste quadro paradigmático, estabelecer 
ou impor quaisquer regras standard, mas sobretudo perceber 
o sentido de tais práticas. como se exige a um sociólogo das 
organizações, e apresentar soluções prospectivas de cariz vinca- 
damente sistémico; 

e) a avaliação de documentos praticada como selecção para a 
eliminação e para a conservação não faz sentido num para- 
digma pós-custodial e muito menos dentro de uma concepção 
científica do trabalho arquivístico, tendo, em vez disso, o seu 
locus adequado como análise/avaliação retrospectiva e pros- 
pectiva, isto é, como uma das três principais operações do pólo 
técnico do método quadripolar da Ciência da Informação, em 
que se integra a Arquivística, a par da observação (directa e 
indirecta de casos ou de variáveis) e da experimentação; 

f) entendida como uma operação maior de um dos quatro pólos 
do método científico empregue no estudo da informação social, 
a avaliação sai fora do esquema dualista e empírico dos valores 
primário e secundário de Schellenberg e segue outros caminhos 
de exigência e de dificuldade: tendo como meta suprema a de- 
monstração científica das propriedades da informação através, 
por exemplo, de uma "grelha" de critérios baseada em três 
parâmetros: a pertinência (objectivos - estrutura - memória 



institucionais), densidade (informação primária ou original e a 
secundária ou cópia) e a frequência (taxa percentual de uso 
periódico da informação); e 

g) (re)dimensionada e (re)enquadrada cientificamente, a avalia- 
ção retro e prospectiva convoca uma concepção de memória 
plural e específica que é o somatório dinâmico de memórias 
individuais e institucionais alimentadas e activadas pelo próprio 
sujeitolentidade no presente a olhar o futuro e não o passado 
estático e distante, e que se distingue, por isso, da memória 
social (re)construída pelo historiador, pelo sociólogo ou pelo 
antropólogo. 

No  âmbito do paradigma científico e pós-custodial matrizado através 
de alguns postulados essenciais não nos parece que tenha cabimento episte- 
mológico a gestão de documentos ou a gestão da informação consubstanciada 
num manual ou preceituário de regras meramente empíricas e, muitas vezes, 
aleatórias, concebidas ao arrepio de um conhecimento científico e experimental 
sempre dinâmico e renovável pela pressão constante de novos resultados e de 
novas formulações teóricas dimanadas do estudo do fenómeno e do processo 
informacionais com suas propriedades universais e suas casuísticas especifici- 
dades. Isto não significa, porém, que o Manual  para a gestão de documentos 
não inclua ensinamentos válidos compagináveis com o paradigma que de- 
fendemos. Segue-se, por isso, u m  rápido comentário ao seu corpos textual 
constituído por cinco capítulos. 

No  primeiro, intitulado Diagnóstico e Análise das Necessidades, os au- 
tores, embora usem uma noção pouco elaborada de sistema, chegando a con- 
fundir sistema de Arquivo com Serviço de Arquivo e com Arquivo função 
serviço, quando a noção operatória de sistema comporta o factor estrutura 
orgânica, o factor serviço/uso e ainda o factor memória, todos articulados e 
conjugados entre si, averbam u m  conjunto válido e conhecido de etapas de 
diagnóstico facilmente incorporáveis na observação (operação do pólo técnico 
acima referido) e auxiliares da operação avaliação, dentro, porém, de uma 
quadratura teórica estranha ao paradigma do Manual. 

N o  segundo capítulo, dedicado à Classificagão, a análise "do contexto 
de producão documental" e dos "modelos de instrumentos de descricão e 
pesquisa" contém, em geral, boa doutrina, mas o mesmo não sucede, por 
exemplo, com as considerações expendidas sobre o plano de classificação de 
qualquer "serviço de arquivo", que começam logo pela "clássica" divisão em 
"funções meio" e "funções f im" como esquema de separação classificativa das 
áreas funcionais (contabilidade, pessoal e património) consideradas de apoio 
à prossecução dos objectivos da instituição. O artificialismo desta divisão, 
só aparentemente plausível, não traz significativas vantagens a u m  plano de 
classificação que se pretenda bem ajustado às necessidades de concepção e 
de recuperação eficientes da informação. Note-se até que os planos de clas- 



sificação adoptados pelos serviços de expediente e administrativos tendem, 
geralmente, a reflectir a organicidade interna, aspecto que os arquivistas nem 
sempre preservam, optando por classes demasiado temáticas. Os autores do 
Manual mostram-se, neste particular, mais cuidadosos, embora se percam 
quando, por um lado, afirmam "que a maioria das instituigões constitui de 
forma incorrecta os seus processos, e que uma das tarefas de quem se propõe 
reorganizar o arquivo é não só definir as classes do plano de classifica(rão, 
como também dar instrucões precisas sobre a forma como se devem constituir 
os processos, isto é, que documentos devem integrar as pastas" (2-13/14), e, 
por outro, admitem a constituição dessa "bizarria" chamada colecção, defi- 
nida como "o conjunto de documentos tipologicamente idênticos, isto é, pas- 
tas inteiramente constituídas por um único tipo de documentos, por exemplo, 
coleccões de balancetes" (2-15). Colecção ou, em rigor, série de balance- 
tes?! ... E se é correcto ngir a noção de processo a acções administrativas ou 
judiciais sujeitas a tramitação própria, deviam também os autores compreen- 
der que muitas vezes os agentes das Organizações usam o termo processo 
para significar dossier enquanto "conjunto de documentos compilados para 
um determinado fim (...) pastas constituídas por cópias de artigos de revis- 
tas, de partes de livros, por reproducões do Diário da República, ou ainda por 
estudos técnicos e que não têm correspondência nem andamento administra- 
tivo" (2-16). Acresce ainda observar que processos, dossiers e séries não são 
"unidades arquivísticas" no sentido literal de "unidades" concebidas pelo ar- 
quivista. porque surgem naturalmente no decurso do processo administrativo 
ou do processo genericamente informacional. 

No terceiro capítulo sobre Avaliacão e Seleccão não são aceitáveis, 
em face dos postulados expostos do paradigma científico e pós-custodial, 
os critérios de avaliação respeitantes à identificação do valor secundário e 
muito menos os chamados "métodos de amostragem". retirados do contexto 
estatístico onde se aplicam e fazem sentido. Já no respeitante aos proce- 
dimentos para elaboração da tabela de selecção aceita-se a constituição de 
equipas de avaliação, embora aqui o modelo participativo (pca-info) de Rose- 
-Marie Inejosa, Ana Maria Camargo e Heloisa Belotto aplicado no projecto 
de avaliação e confecção de tabelas de temporalidade da Universidade de São 
Paulo (1997) nos pareça mais natural, mais endógeno e, por consequência, 
mais profícuo. E, por fim, a elaboração da tabela de selecção (equivalente à 
tabela de temporalidade dos colegas brasileiros) não merece reparos do ponto 
de vista formal, ou seja, quanto aos campos em que aparece estruturada. O 
problema da tabela não está na forma, mas nos critérios de avaliação de que 
aquela é o resultado final. Critérios absurdos geram uma tabela inutilizável! ... 

O quarto capítulo gira em torno dos Documentos electrónicos, que são 
os produzidos "em computador integrado em sistema e rede e que não têm 
existência própria deslocados desse mesmo sistema de informacão e de arquivo 
que Ihes deu origem, ;.e, o documento não existe de forma perceptível sendo 
apenas acessível através de um sistema intermediário - o hardware e software 



- que permite a sua descodificapão "(4-3). Se o paradigma subjacente ao 
Manualnão fosse o que é - custodial, estático, historicista, documentalista e 
sincrético -, a definição citada seria outra e a própria matéria do capítulo - 
critérios de avaliação, suportes, formatos e compressão, correio electrónico, 
digitalização e bases de dados - seria facilmente incorporada num capítulo 
anterior, mais precisamente no respeitante à avaliação da informação regis- 
tada em qualquer suporte. Sabemos que a tecnologia electrónica e digital 
t em colocado desafios e problemas à durabilidade, à transferência e à recu- 
peração "dos conteúdos", que urge discutir e pensar com os cientistas da 
computação e com outros especialistas, mas a especificidade do suporte não 
altera a essência do nosso objecto, que é e continuará a ser a informação 
social, e mui to  menos justifica "desatinos" terminológicos e teóricos. Aliás, a 
expressão "documento electrónico" é ilógica (ou, vista de u m  outro prisma, 
denunciadora de uma mentalidade anacrónica...): se a palavra documento 
significa informação num suporte e se electrónico é a designação de um t ipo 
de suporte será necessário repetir, na mesma expressão, duas vezes o sentido 
de suporte?! ... Que redundância! ... 

Parece-nos, pois, mais Iógico dizer-se informação electrónica. E é 
também lógico pensar que a informação social, processada electronicamente 
através de uma miríade de sistemas informáticos (software) e mantida na 
esfera "privada" dos técnicos desse t ipo de informática cada vez mais consul- 
tados e contratados (ao invés dos arquivistas diplomados) pelas Organizações, 
não fica sob a alçada regulamentadora do IAN-TT por obra e graça do decreto- 
lei no 121192 de 2 de Julho ou até por uma bateria legislativa e normativa 
mui to  sofisticada e avançada. O irreversível processo em curso da digita- 
lizaqão, apesar dos riscos de preservação que ainda comporta por não se 
achar estabilizada a respectiva base tecnológica, não se controla num Estado 
de direito democrático por decreto porque cada empresa ou entidade acaba 
fazendo dentro de portas o que bem entende. Só virá a fazer diferente se 
os especialistas de informática geralmente consultados forem também arqui- 
vistas ou possuírem uma formação menos instrumental e mais sociológica e 
humanista. 

O futuro que já aí está não se compadece com essa figura difusa 
e improvisada do arquivista/documentalista que percebe alguma coisa de 
"documentos electrónicos", embora seja profissional e tecnicamente pouco 
ou nada credível junto da maioria das Organizações activas. Exige, pelo 
contrário, a multiplicação de arquivistas-informáticos, ou seja, de cientistas 
da informação completos (simultaneamente herdeiros da tradição bibliote- 
conómica e arquivística e conhecedores das novas tecnologias e sistemas de 
informação) que poderão vir a estabelecer a almejada articulação de proveito 
mútuo entre o IAN-TT,  organismo coordenador em Portugal da "política na- 
cional de arquivos", e a complexa e plurifacetada realidade arquivística nacio- 
nal (sistemas de arquivo ou de informação) que abarca tanto  as gigantescas 



instituições governamentais como o simples e anónimo cidadão, também ele 
produtor e receptor de informação em qualquer t ipo de suporte. 

Entende-se o recurso à lei para impor e regular procedimentos mas, 
como se viu, tem limites e esses limites complicam-se à luz d o  paradigma 
científico e pós-custodial que defendemos. 

No  quinto e úl t imo capítulo os autores do Manual  fixam os Proce- 
dimentos para a Aprovacão de Portarias de Gestão de Documentos, sem 
questionarem, porém, o que nos parece óbvio e elementar: a elaboração de 
portarias é absolutamente indispensável? Gostaríamos de ter  a certeza que 
muitos colegas exibem. Não nos custa admit ir  tratar-se de um instrumento 
út i l  e necessário, mui to  solicitado, aliás, pelos organismos da Administração 
Central, Local e Desconcentrada. Mas se a portaria serve para a validação 
legal e "protectora" do acto da eliminação é preciso garantir que os critérios 
de avaliação seguidos sejam "tecnicamente correctos e baseados em análises 
criteriosas dos documentos". E quem o garante? O I A N - T T  garante isso 
fundado num quadro teórico sólido e inquestionável? São sólidas e inques- 
tionáveis a "teoria" do valor primário e secundário e a "teoria" das três idades? 
E alguém ainda acredita seriamente que há quadros teóricos imutavelmente 
sólidos e inquestionáveis? Acreditar nisso equivale a negar o que toda a gente 
tem obrigação de saber: o trabalho científico pauta-se por uma rectificação 
permanente dos resultados atingidos. O conhecimento que hoje temos das 
práticas administrativas e informacionais é imutável? Pode ficar integral e 
perenemente padronizado por u m  corpos legislativo? Dentro do paradigma 
científico e pós-custodial que enforma a nossa concepção de Arquivística a 
elaboração de portarias deve reger-se por uma extrema prudência e deve in- 
corporar matéria cientificamente testada e comprovada com a natural cláusula 
de revogação sempre que novas conclusões e descobertas o justifiquem. Neste 
sentido parece-nos razoável a promulgação de portarias específicas - para a 
Câmara de Lisboa, para a do Porto, a de Viana do Castelo, etc., para o Hospi- 
t a l  Distrital de Braga, da Guarda, de Faro, para o Tribunal Judicial de Viseu, 
de Évora, de Castelo Branco, etc., para cada uma das Faculdades da Univer- 
sidade do Porto, de Coimbra e Clássica de Lisboa, etc. - baseadas, porém, 
num trabalho de avaliação rigorosamente científica e não meramente empírica 
como a que ainda se pratica e que o Manual  em grande parte cauciona. 

Finalizamos, assim, com mais uma apreciação crítica, a somar a to- 
das as outras expendidas ao longo desta recensão, tendo por único e sincero 
intento contribuirmos para que se retome e aprofunde a reflexão e o debate 
radicais sobre "o conhecimento existente na área da gestão de documentos". 

A M S  




