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RESUMO 

Nos últimos anos, a literatura arquivística internacional vem tratando sobre o tema da 
justiça social, bem como suas relações, aplicações e implicações. No entanto, essa 
presença não tem sido observada na literatura científica da área no Brasil. Desta feita, 
dada a constatação da carência de produção científica no Brasil acerca da temática 
da justiça social nos arquivos este Trabalho de Conclusão de Curso propõe-se a 
discutir teoricamente a aplicação da justiça social nos estudos da Arquivologia em 
âmbito nacional e internacional. Para tanto, realiza-se um estudo exploratório, 
descritivo e documental, de caráter qualitativo. Os resultados demonstram que a 
justiça social nos arquivos está ligada diretamente ao reconhecimento das 
comunidades marginalizadas e à reparação em casos de ditaduras, abandono e 
violação dos direitos humanos. Além disso, um reexame das bases teóricas e 
conceituais da Arquivologia também estão presentes na discussão, além da 
aproximação de teorias como a ética do cuidado, de base feminista, e a teoria racial 
crítica. 

Palavras Chave: Justiça Social. Arquivologia. Arquivos 
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ABSTRACT 

In recent years, the international archival literature deals with the theme of social 
justice, as well as its relations, applications and implications. However, this presence 
has not been observed in the scientific literature of the area in Brazil. Thus, given the 
lack of Brazilian scientific production about the theme of social justice in archives, this 
work proposes to discuss theoretically the application of social justice in archival 
studies at national and international levels. To this end, an exploratory, descriptive and 
documentary study of qualitative nature is carried out. The results demonstrate that 
social justice in archives is linked directly to the recognition of marginalized 
communities and to reparation in cases of dictatorship, abandonment and violation of 
human rights. In addition, a review of the theoretical and conceptual foundations of 
archival science is also present in the discussion, as well as the approximation of 
theories such as feminist-based ethics of care and critical racial theory 

Keywords: Social Justice. Archival Science. Archives 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos, a literatura arquivística internacional vem tratando sobre o 

tema da justiça social, bem como suas relações, aplicações e implicações.  Tal ideia, 

que possui em si séculos de debates filosóficos, é bastante pertinente às realidades 

arquivísticas tendo em vista suas funções sociais e a ética do fazer arquivístico. Faz 

parte da responsabilidade social do arquivista promover e manter a justiça social, 

apoiar iniciativas, assumir posições políticas e criar possibilidades de garantias de 

direito e acesso. 

No presente trabalho, a Justiça Social é entendida conforme o autor Luiz 

Fernando Barzotto (2003) como instrumento que ordena a relação dos indivíduos com 

a comunidade. Haja vista as diversas realidades encaradas pelos indivíduos, é de 

alçada deste tipo de justiça mediar o que lhes é devido.  

A partir de buscas realizadas na Base de Dados Referenciais de Artigos de 

Periódicos em Ciência da Informação (Brapci) em 19 de setembro de 2019 utilizando 

os termos “Justiça Social AND Arquivos” (pesquisa 1) e “Justiça Social AND 

Arquivologia” (pesquisa 2), foram recuperados, respectivamente, 8 e 4 artigos. Ao 

utilizarmos os termos “Social Justice AND Archiv*” (pesquisa 3), foram recuperados 4 

artigos. Entretanto, dos textos recuperados, apenas 1 desenvolvia estudos relativos 

ao tema desta pesquisa. 

Dada a constatação da carência de produção científica no Brasil acerca da 

temática da justiça social nos arquivos, este Trabalho de Conclusão de Curso propõe-

se a discutir teoricamente a aplicação da justiça social nos estudos da Arquivologia 

em âmbito nacional e internacional  

Para tanto, delimita-se como objetivo geral a revisão de literatura sobre o tema 

da justiça social em arquivos, emergindo como objetivos específicos:  

a) identificar os trabalhos e os respectivos autores que abordam a temática em 

âmbito nacional e internacional;  

b) elaborar quadros com definições para a justiça social em Arquivos;  

c) identificar quais são as funções arquivísticas comumente ligadas ao tema da 

justiça social;  

d) identificar as temáticas que justificam a aplicação da justiça social nos 

arquivos a partir da literatura analisada.  
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No decorrer do trabalho, as definições de justiça bem como os conceitos 

correlatos são trabalhados em sua generalidade, objetivando percorrer a trajetória do 

desenvolvimento do conceito de justiça social. Em seguida, as relações entre Arquivo, 

Arquivologia e Justiça social são explicitadas, com vistas a evidenciar o dever das 

instituições e a responsabilidade dos profissionais.  

No tocante à metodologia, essa pesquisa configura-se como exploratória e 

descritiva de caráter qualitativo. Sua característica exploratória está em consonância 

com as definições de Gil (2008, p. 27) cuja finalidade é “[...] desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos 

ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”.  

Ainda segundo Gil (2008, p. 27),  

as pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 

visão geral, de tipo aproximado, acerca de determinado fato. Este tipo de 

pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco 

explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis. 

 

Segundo os métodos empregados, esta pesquisa classifica-se como 

bibliográfica, sendo dividida em três partes, a saber  

Na primeira parte, foi realizado o levantamento bibliográfico acerca das 

definições de justiça, justiça social e justiça social em arquivos, bem como seus 

respectivos contextos históricos. Esta etapa nos permitiu um conhecimento mais geral 

acerca dos temas abordados na pesquisa.  

Na segunda parte, foram efetuadas buscas por artigos com a temática da 

justiça social em três periódicos arquivísticos internacionais, Archival Science, The 

American Archivist e Archivaria. Esta etapa nos permitiu elaborar um quadro com as 

definições recuperadas, a fim de melhor compreendermos e delimitarmos o que vem 

a ser a justiça social aplicada aos arquivos. 

A terceira parte contempla as etapas de compreensão e inferências a respeito 

das informações e conceitos reunidos anteriormente a partir da metodologia da 

análise de conteúdo de Bardin (1977). 

Esta pesquisa justifica-se por contribuir para o avanço dos estudos da justiça 

social nos arquivos, reunindo conceitos e desenvolvendo conhecimentos que 

possibilitarão melhorias no campo prático. É evidente que o presente texto engloba 
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apenas uma pequena parte de todo o extenso conteúdo desta temática, contudo, o 

estudo proporciona a ramificação de reflexões tendo como base os conceitos aqui 

identificados e reunidos.  

Outrossim, o trabalho insere-se na linha de pesquisa “Arquivologia, Diplomática 

e Organização do Conhecimento”, do grupo de pesquisa do CNPQ “Arquivos, 

Bibliotecas e Organização do Conhecimento”, que discute os arquivos e as instituições 

arquivísticas como dispositivos que servem à justiça social, à transparência das ações 

e à prestação de contas (accountability), tanto do ponto de vista administrativo, quanto 

histórico, defendendo que os arquivistas e as instituições arquivísticas adotem uma 

missão social mais ativa.  

O trabalho está dividido em seis seções, contando com a Introdução e as 

considerações finais. A segunda seção, denominada “O Conceito de Justiça”, 

apresenta o conceito geral de justiça sob a ótica de diversos autores. Este se 

subdivide em “Tipos de Justiça” e “Justiça Social” estreitando o conceito, do geral ao 

particular, até a essência do entendimento sobre justiça social. A terceira seção expõe 

o desenvolvimento exploratório e descritivo da pesquisa. A quarta seção, apresenta 

os dados levantados nos textos que compõem o corpus da pesquisa sob a luz da 

análise de conteúdo, onde foi possível mapear as funções arquivísticas e as temáticas 

ligadas à justiça social. A quinta seção, intitulada Compreendendo a justiça social nos 

arquivos, apresenta uma discussão sobre os dados levantados.  Ao final do texto estão 

as considerações acerca do trabalho.  
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2 O QUE É A JUSTIÇA  

 

 A presente seção apresenta os conceitos de justiça do geral para o particular, 

introduzindo, primeiramente, o conceito de justiça, com base em Aristóteles e São 

Tomás de Aquino, subdividindo-se em Tipos de Justiça, com base nos trabalhos de 

Sandel (2010), Barzoto (2003) e Belmonte e Opotow (2016), e adentrando, por fim, no 

conceito de Justiça social, objeto de estudo desta pesquisa. 

  

2.1 O Conceito de Justiça 

 

O conceito de Justiça tem por seu primeiro propositor o filósofo Aristóteles (384 

– 322 a.C), que a compreendia com uma virtude tal como a coragem, a temperança e 

a liberalidade e, por isso, situa-se no meio-termo1 (mesotés). Conforme define Santos 

(2017, p. 32), a justiça é uma virtude diferenciada que está posicionada de forma 

superior às outras virtudes. 

Os autores Eduardo Bittar e Guilherme de Almeida (2005, p. 93) endossam a 

posição destacada da justiça em relação as outras virtudes elucidando que não se 

trata apenas da aplicação de um raciocínio algébrico, mas sim da situação desta em 

meio a dois extremos equidistantes em relação a posição mediana, um por excesso 

(virtude) e o outro por defeito (vício). 

Santos (2017, p. 32), apresentando ideias aristotélicas clarifica: 

a justiça é a forma perfeita de excelência moral porque ela é a prática efetiva 
da excelência moral perfeita. Ela é perfeita porque as pessoas que possuem 
o sentimento de justiça podem praticá-la não somente a si mesmas como 
também em relação ao próximo. 

 

Bittar e Almeida (2005, p. 204), ao apresentarem as proposições segundo São 

Tomás de Aquino, elucidam que: “dentre as outras virtudes, é próprio da justiça 

ordenar os nossos atos que dizem respeito a outrem.” Aristóteles, portanto, em seus 

estudos, estabelece que Justiça é “aquela disposição de caráter que torna as pessoas 

propensas a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e desejar o que é justo” 

                                                           
1 No que tange ao mesotés, o entendimento dado pelo filósofo tende a se alinhar com a doutrina da 

medianina. Tal pensamento, segundo Santos (2017, p. 37) é divido em: “localização e 
intermediariedade. O primeiro defende que cada virtude está, em algum sentido, “entre” dois vícios, 
um por excesso e outro por deficiência. Já o segundo sustenta onde a ação virtuosa é, em algum 
sentido, “intermediária” entre as ações que expressam aqueles vícios. 
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(SANTOS, 2017, p. 33). Isto é, dar o que é devido a quem é devido. Tal tema nasce 

no campo ético, tendo por seus produtos a prática humana.  

O autor norte-americano Michael Sandel, em “Justiça: o que é fazer a coisa 

certa”, expressa com um conceito resumido de justiça a mesma máxima aristotélica 

de dar o que é devido a quem é devido. Assim, o autor apresenta três abordagens da 

justiça a partir de um determinado questionamento. Segundo Sandel (2015, p. 24), “as 

perguntas difíceis começam quando indagamos o que é devido às pessoas e por quê”. 

Posteriormente, são expostas três abordagens da justiça, sendo a primeira 

abordagem a que leva em consideração o bem-estar; a segunda aborda a questão 

pela perspectiva da liberdade; e a terceira se baseia no conceito de virtude. 

Sob a ótica do bem-estar, Sandel (2015, p. 24) afirma que este viés se preocupa 

em promover a prosperidade, melhorar nosso padrão de vida, ou impulsionar o 

crescimento econômico. Sob o viés da liberdade, o autor comenta que a maioria 

enfatiza o respeito aos direitos individuais, embora discordem entre si sobre quais 

direitos são considerados os mais importantes. Por fim, ao observar a abordagem 

baseada no conceito de virtude, o escritor clarifica que a noção de que uma sociedade 

justa afirma certas virtudes e concepções do que seja uma vida boa vem inspirando 

movimentos políticos e discussões que atravessam o espectro ideológico.  

Segundo Barzotto (2003), há dois modos de estabelecer o que é devido a 

outrem: pela lei ou pela igualdade. Pela lei, há a justiça geral, que afirma ser um ato 

justo aquele que age de acordo com a lei. Pela igualdade, há a justiça particular, que 

se subdivide em justiça distributiva e justiça corretiva e, posteriormente, com São 

Tomás de Aquino, é assumida como justiça geral, justiça distributiva e justiça 

comutativa. O conceito de justiça social é desenvolvido sob o impacto da tendência 

igualitária que caracteriza a modernidade, a partir da justiça legal. 

Desta forma, conforme apresenta Barzotto (2003), ao passo que o objeto da 

justiça particular é o bem do particular, o objeto da justiça legal é o bem comum: "A 

justiça legal visa o bem comum como objeto próprio" (BARZOTTO, 2003), sendo o 

bem comum não o bem do todo, mas o bem de todos. 

No que tange às relações dos indivíduos, Barzotto (2003) afirma que a tradição 

identifica:  

 A justiça comutativa trata da relação entre dois indivíduos. Da parte com a parte 

no interior do todo social; A justiça distributiva trata das relações da 
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comunidade com os seus membros. Ela distribui aquilo que pertence à 

comunidade (bens ou encargos) entre os indivíduos que a compõem; 

 A justiça social trata das relações do indivíduo com a comunidade, o bem 

comum. 

Belmonte e Opotow (2016), em “Archivists on Archives and Social Justice”, 

realizaram pesquisas em 5 instituições custodiadoras de documentos arquivísticos 

dos Estados Unidos da América para compreender como os Arquivos estão 

envolvidos nas questões fundamentais da justiça social. Os modelos de justiça 

utilizados como parâmetros foram o procedimental (procedural), distributivo 

(distributive) e inclusivo (inclusionary), cada qual com sua característica agregadora à 

sociedade.  

A justiça procedimental diz respeito à justiça dos procedimentos, uma vez 

que estes afetam vários grupos constituintes (BELMONTE; OPOTOW 2016, p. 67, 

tradução nossa). Esse tipo de justiça está ligado à ética nos procedimentos, no 

decorrer das atividades do arquivista.  

As políticas, normativas e procedimentos orientadas pela justiça social devem 

estar atentas às mudanças sociais a fim de oferecer respostas de inclusão e 

visibilidade.  

As mesmas autoras citam como exemplo a Divisão de Arquivos e Manuscritos 

da Biblioteca Pública de Nova York (NYPL Manuscripts and Archives Division’s) cujo 

foco principal era a aquisição  e tratamento de documentos da chamada “elite de Nova 

Iorque”, mas que foi mudando gradualmente suas políticas de aquisição de acervo em 

direção à justiça social. Desde então, a instituição passou a custodiar os arquivos do 

The Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars, de 1946 e do Gay 

Men’s Health Crisis, de 1993 a 2000. Desta feita, observa-se a partir do exemplo dado, 

que a justiça social passa a ser considerada já nos procedimentos que 

corresponderão a algumas funções arquivísticas, aqui, em específico, a aquisição.  

A justiça distributiva atenta-se à distribuição justa dos recursos e sua ação 

nos Arquivos está ligada diretamente à democratização, disponibilização e adequação 

das fontes informacionais para sociedade.  

Segundo Belmonte e Opotow (2016, p. 68, tradução nossa), 

Nas entrevistas de arquivistas sobre a justiça social, observamos a 
distributive justice decretada de duas maneiras: Primeiro, quando os arquivos 
tornam o histórico material disponível eles distribuem informações. Segundo, 
quando o material que eles contêm tem ressonância emocional e ética, pode 
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evocar o que Foa e Foa (1974) chamam de "amor" e nós vemos como 
"cuidar". 
 

Como exemplo, podemos citar o caso da Antiochiana’s - O Arquivo da Antioch 

College e Antioch University - apresentado pelas autoras. Segundo Belmonte e Opotow 

(2017, p. 66), em 2007, os arquivistas da instituição receberam documentos de 

diversas tipologias cujo conteúdo mencionava planos secretos para o fechamento da 

escola. Defendendo as políticas de acesso aberto, após o recolhimento, passaram a 

disponibilizar rotineiramente o material disponível para os pesquisadores. 

Em relação à justiça distributiva, cabe uma indagação pertinente a respeito dos 

horários de funcionamento de instituições arquivísticas e custodiadoras de acervo. No 

Brasil, o horário comercial costuma ser das oito horas da manhã até as dezessete 

horas e, durante esse período, as pessoas que precisam cumprir seu expediente 

integral podem encontrar dificuldades para acessar os Arquivos que mantêm seu 

funcionamento seguindo o horário comercial. Assim sendo, é importante questionar 

se tais horários favorecem o acesso aos cidadãos com determinados graus de 

escolaridade e renda em detrimento de outros. 

O fomento às ações culturais em prol da divulgação dos serviços prestados 

pelas instituições para classes minoritárias e desprivilegiadas também se configura 

como um ato importante desta categoria de justiça, pois visa equilibrar e dar condições 

de acesso às fontes de conhecimentos às pessoas carentes 

A justiça inclusiva está atenta ao direito dos outros à justiça. Nos Arquivos, 

esta relaciona-se com a representatividade dos setores e grupos que não possuem 

protagonismo na história social. Como exemplo, as autoras citam o The Lesbian 

Herstory Archive, uma instituição voltada para dar visibilidade às lutas, evidenciando 

as vidas de mulheres lésbicas, promovendo a justiça inclusiva a partir de sua 

fundação. 

Estar sensível às realidades de comunidades que não se enquadram nos 

padrões convencionais permite que seja viável a aproximação e valorização de novas 

culturas, e isso colabora com seu reconhecimento e legitimação a partir de políticas 

arquivísticas de difusão. 

O escritor Randall C. Jimerson (2008, p.13) em Arquivos para todos: a 

importância dos arquivos na sociedade in Society, que trata do papel do arquivista na 

sociedade, reforça que: 

os arquivistas devem usar seu poder para determinar quais registros serão 
preservados para as futuras gerações e na interpretação desta 
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documentação para pesquisadores, com o intuito de beneficiar todos os 
membros da sociedade. Ao adotar uma consciência social para a profissão, 
eles podem se comprometer com o engajamento ativo na arena pública. Os 
arquivistas podem usar o poder dos arquivos para promover a 
responsabilização, o governo aberto, a diversidade e a justiça social. Ao fazer 
isso, é essencial distinguir a objetividade da neutralidade. Advocacia e 
ativismo podem abordar questões sociais sem abandonar os padrões 
profissionais de justiça, honestidade, desapego e transparência. 

 

Em complemento aos conceitos supracitados, deve-se ter a ciência que, 

enquanto ser social, a pessoa deve reconhecer-se como coabitante de uma mesma 

comunidade que o seu próximo, sujeito aos mesmos direitos e deveres. Tal prática é 

definida por Barzotto (2003) como reconhecimento. Esse ato perpassa os limites da 

individualidade quando se faz necessário, como condição essencial, que os outros 

membros também o reconheçam como indivíduo coabitante da mesma comunidade. 

Ainda segundo o autor essa ação de reciprocidade define que cada pessoa só pode 

esperar ser tratada como pessoa por outra pessoa. 

 

2.2 Tipos de Justiça 
 

Em concordância com o observado na sessão anterior, no âmbito da justiça 

particular existem duas subdivisões: justiça comutativa e justiça distributiva. Nesta 

sessão trabalharemos com mais atenção estes tipos, evidenciando com clareza seus 

papeis na sociedade. 

 Inicialmente, para traçar uma linha de raciocínio mais cuidadosa, serão 

apresentadas definições segundo o dicionário Caldas Aulete (AULETE, 2019), dos 

termos “distribuir” e “comutar”. Rememorar a definições essenciais das palavras 

ajudará na melhor compreensão das ideias.  

 

Quadro 1 - Definições dos termos "distribuir" e "comutar" 

Termos Definições 

Distribuir 

 

Dar, fornecer, repartir amplamente fazendo chegar a vários lugares. 

Enviar para diversas direções; ESPALHAR. 

Lançar em várias direções; DESFERIR. 

Dispor (coisas ou pessoas) espacialmente ou em categorias. 

Atribuir, conferir (papel, trabalho etc.) a alguém. 

Abastecer, fazendo fluir (líquido, fluido) por meio de canais. 
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Desempenhar o papel de juiz; aplicar (justiça). 

Jur. Designar o encarregado de julgar (um processo). 

Mkt. Ser responsável pela ou proceder à distribuição de (mercadorias, 

serviços etc.) 

Tip. Devolver (matrizes de linotipo) a seus canais depois de usadas na 

fundição de uma linha; devolver tipos a suas caixas depois de us. na 

impressão. 

Comutar 

 

Substituir ou trocar (uma coisa por outra); PERMUTAR . 

Substituir (algo por outra coisa), mudar (de uma coisa para outra). 

Jur. Atenuar ou tornar mais branda (penalidade). 

Mat. Fazer a comutação (inversão de ordem) de (dois ou mais elementos 

de um conjunto). 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Aulete (2019) 

 

Segundo o autor Renato José de Moraes (2017, p. 1022), 

para estabelecer quais são as transações reguladas pela justiça corretiva, 
iniciamos reconhecendo que a justiça trata de operações exteriores, que são 
distribuições e comutações. Ou seja, são usos de algo exterior, seja de 
coisas, de pessoas ou de operações. Exemplo de uso de coisas é quando 
alguém restitui a outro o que lhe pertence, dando a coisa de volta ao seu 
proprietário ou possuidor. O uso de pessoas, por sua vez, pode ser 
exemplificado quando alguém causa uma injúria na própria pessoa do 
homem, ferindo-o ou insultando-o. Por fim, o uso de operações é o que se 
caracteriza quando alguém exige justamente de outrem certa obra. 
 

Tendo observado os sentidos dos termos supracitados e adentrando nas ideias 

de São Tomás de Aquino, Moraes (2017, p. 1020) percebe-se que “ambas têm por 

termo o particular, o indivíduo; o grupo social pode ser o destinatário da ação justa 

particular, mas nesse caso é tratado como se fosse um indivíduo, e não como 

coletividade” (MORAES, 2017, p. 1022). Portanto, é possível conceber que a ação da 

justiça distributiva é a de dirigir a distribuição; a da comutativa, dirigir as trocas entre 

duas pessoas. (MORAES, 2017) 

No que diz respeito às relações, a justiça distributiva trabalha do todo para a 

parte, do geral para o particular, dividindo aquilo que é de um grupo com os indivíduos 

que o compõem. Este tipo de justiça está em concordância com a lógica da igualdade 

proporcional, levando em conta fatores que definem as medidas da distribuição a ser 

realizada. Como apresenta Moraes (2017, p. 1021), 
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seja como for, o meio da justiça distributiva, aquilo que é devido a alguém, 
não é configurado segundo uma igualdade estrita de coisa a coisa, mas 
segundo a proporção das coisas em relação às pessoas. Tanto uma pessoa 
supera e excede a outra, quanto aquilo que é dado a uma pessoa deverá 
superar o que é dado à outra. Portanto, o meio da justiça distributiva é 
conforme uma igualdade geométrica, proporcional, tendo em conta a posição 
e importância do indivíduo dentro do grupo social, naquele aspecto concreto, 
e não segundo a quantidade. 
 

Ainda observando sob a ótica das relações, diferente do primeiro tipo, a justiça 

comutativa atua da parte para a parte, entre os particulares, regulando as transações, 

trocas e comutações entre indivíduos.  

pode-se dizer que o modelo de suas relações é a compra e venda. Nela, é 
entregue algo a uma pessoa singular, em troca de uma coisa dela que foi 
recebida. Há um dar e um receber mútuos, no qual é importante adequar 
coisa a coisa. Isto é, deve haver uma igualdade aritmética, que se define a 
partir de igualar o excesso de quantidade. (2017, p. 1021): 
 

As transações regradas pela justiça comutativa podem ser voluntárias, quando 

a transferência se dá por livre vontade entre as partes, ou involuntárias, quando há 

ocasião forçada e/ou violenta. A partir desta perspectiva é possível definir limites entre 

o lícito e o ilícito, categorizando-os segundo as transações. 

Por outro lado, já no âmbito da justiça geral, Barzotto (2003) clarifica que sob o 

impacto da tendência igualitária, que caracteriza a modernidade, os tomistas do 

século XIX desenvolvem o conceito de justiça social. Tal ideia encontra na "ética social 

cristã" do século XX o principal instrumento de sua difusão no discurso político e nos 

textos constitucionais, como da Constituição brasileira de 1988.  

2.2.1 Justiça Social  

 

  Na presente seção serão trabalhados os detalhes da justiça social, a partir da 

gênese de seu conceito, iniciando pelo entendimento genérico de que a justiça social 

tem por objeto o bem comum. “Na sociedade democrática, desloca-se a ênfase do 

meio utilizado para alcançar o bem comum - a lei - para o sujeito do bem comum - a 

sociedade em seus membros - justificando a mudança de denominação, de justiça 

legal para justiça social” (BARZOTTO, 2003, p. 4) 

 O conceito de justiça social, cunhado em 1840 pelo jesuíta italiano de tradição 

tomista Louis Taparelli d’Azeglio, é entendido preliminarmente como a “justiça entre 

homem e homem” (BARZOTTO, 2003, p. 4). Essa compreensão apresenta o homem 

enquanto humano racional e dotado da mesma dignidade, portanto, seres sujeitos a 
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mesma igualdade. O mesmo autor endossa que “a justiça social, portanto, em uma 

sociedade de iguais, na qual as posições ocupadas por cada um são consideradas 

secundárias em matéria de justiça, tem por objeto aquilo que é devido ao ser humano 

simplesmente pela sua condição humana.” (BARZOTTO, 2003, p. 04).  

Semelhante à justiça legal, a justiça social também visa o bem comum. No 

entanto, para o jesuíta Francês Antoine (1889 citado por Barzotto 2003, p. 4) a justiça 

social consiste na "observância de todo direito tendo o bem social comum por objeto 

e a sociedade civil como sujeito ou como termo.” O mesmo autor interpreta tal 

definição como: todos os membros da sociedade civil devem colaborar na obtenção 

do bem comum (sujeito da justiça social) e todos devem participar do bem comum 

(termo da justiça social). 

Na Constituição Federal do Brasil de 1988 o termo “justiça social” é mencionado 

em dois artigos, a saber: 

 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: 

 Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como 

objetivo o bem-estar e a justiça social. 

O artigo 170 está contido no capítulo que dispõe dos princípios gerais da 

atividade econômica, e o artigo 193 apresenta-se nas disposições gerais do título 

referente à ordem social. Portanto, é possível inferir que a ideia de justiça social está 

mais aproximada aos exercícios econômicos.  

Na Encíclica Quadragesimo Anno da Igreja Católica Apostólica Romana, 

escrita pelo Papa Pio XI, o termo justiça social aparece nos parágrafos 57, 58, 71, 74, 

88, 101 e 110. Barzotto (2003, p. 4) apresenta que:  

Nessa Encíclica, o conceito é, em geral, aplicado à esfera econômica, para 
avaliar a distribuição de renda e riqueza. Contudo, embora o senso comum 
atribua aos trabalhadores somente o papel de beneficiários da justiça social, 
a justiça social tem a universalidade da justiça legal: todos têm obrigações 
em relação ao bem comum. 

 

Todavia, o mesmo autor reforça que “efetivamente, o parágrafo 110 da 

Encíclica prescreve: "As públicas instituições adaptarão a sociedade inteira às 

exigências do bem comum, isto é, às regras da justiça social", inserindo deste modo, 

a atividade econômica, em uma "ordem sã e bem equilibrada". Posteriormente, conclui 
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que a justiça social tem por esfera de aplicação, portanto, a vida da sociedade como 

um todo, e não somente sua dimensão econômica. 

Em 2007, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o dia da Justiça 

Social a ser celebrado em 20 de fevereiro. Esse dia foi estabelecido com o objetivo de 

promover a justiça social no mundo através de políticas e ações de combate à 

pobreza, de fomento ao bem-estar e a equidade. Em 2009, o então Secretário-Geral 

da ONU, Ban Ki-moon, elucidou seu entendimento sobre a justiça social:   

“A justiça social é um princípio fundamental de coexistência pacífica e 
próspera entre as nações. Defendemos os princípios da justiça social quando 
promovemos a igualdade de gênero ou os direitos dos povos indígenas e dos 
migrantes. Favorecemos a justiça social quando eliminamos as barreiras que 
as pessoas enfrentam, por motivos de gênero ou relacionados com a idade, 

raça, origem étnica, religião, cultura ou deficiência.” (NAÇÕES UNIDAS, 
2009). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A presente seção traz a metodologia utilizada na pesquisa, tanto para a busca 

dos artigos nos periódicos, quanto para sua análise. Para tanto, apresentam-se os 

resultados das buscas em três importantes periódicos internacionais voltados à prática 

e à pesquisa da Arquivologia: Archivaria, Archival Science e American Archivist. 

Ainda, a fim de demonstrarmos a carência dos estudos em âmbito nacional, optamos 

por realizar uma busca também na BRAPCI.  

Os resultados foram categorizados segundo a análise de conteúdo de Bardin 

(1977), explicados a seguir.  

 

3.1 O Campo Empírico 

 

Compreendendo a comunicação científica enquanto uma importante etapa na 

construção do conhecimento científico de uma área, e buscando identificar como os 

estudos da justiça social vêm sendo abordado no contexto da Arquivologia, a presente 

pesquisa selecionou três importantes periódicos arquivísticos internacionais para 

realizar as buscas sobre o tema.  

A revista Archivaria é um veículo de publicação semestral da Associação dos 

Arquivistas Canadenses (Association of Canadian Archivists - ACA) que explora a 

história, a natureza e a teoria e o uso dos arquivos, cujo objetivo é servir como uma 

ponte de comunicação entre arquivistas e usuários de arquivos. 

A Archival Science é uma revista de publicação anual, cujo primeiro volume 

foi impresso em 2001. De acordo com informações em seu sítio eletrônico, o veículo 

aborda todos os aspectos da teoria, metodologia e prática da ciência arquivística. 

Além disso, investiga diferentes culturas e promove o intercâmbio e a comparação de 

conceitos, visões e atitudes em todo o mundo. 

A revista American Archivist é também um veículo de informação de 

publicação semestral, publicada pela Sociedade dos Arquivistas Americanos (Society 

of American Archivists), fundada em 1938, e que reúne publicações de diversas 

naturezas. Segundo informações do seu sítio eletrônico, a revista busca refletir sobre 

desenvolvimentos teóricos e práticos na Arquivologia; sobre as relações entre 

arquivistas, os órgãos produtores e usuários de arquivos; e sobre desenvolvimentos 
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culturais, sociais, legais e tecnológicos que afetam a natureza das informações 

registradas e a necessidade de criá-las e mantê-las.  

No contexto nacional, temos a Base de Dados Referencial de Artigos de 

Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI) uma plataforma – fruto de um 

projeto de pesquisa – com o objetivo de reunir e indexar os artigos publicados nas 

revistas científicas e profissionais das áreas da Ciência da Informação, Arquivologia e 

Biblioteconomia, desde 1972 até o momento atual. 

 Para os fins desse trabalho, em 30 de outubro de 2019 foram realizadas buscas 

nos periódicos supracitadas utilizando os termos “Social Justice AND Archives” nos 

títulos, resumos e palavras-chaves no período de 2000 a 2019. Como resultado das 

pesquisas, foram recuperados 25 artigos acadêmicos relacionados ao tema do 

trabalho, contemplando o período de 2006 a 2018, sendo desconsiderados os artigos 

sem relação temática, resumos expandidos e capítulos de livros. 

 

3.2 Análise de Conteúdo 

 

Após a recuperação dos artigos, utilizou-se o método de Análise de Conteúdo, 

de Laurence Bardin, para analisar o total de 25 artigos cuja temática era voltada para 

justiça social. Segundo Bardin (1977), o método se organiza em três polos 

cronológicos: a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação. 

 A fase da pré-análise, conforme apresenta Bardin (1977) tem por objetivo a 

organização, tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, estabelecendo um 

programa flexível e preciso. Essa parte está dividida em três missões: a escolha dos 

documentos a serem submetidos à análise; a formulação das hipóteses e dos 

objetivos; e a elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final.  

 Na presente pesquisa, a fase da pré-analise consistiu na escolha do campo 

empírico – os três periódicos internacionais e a Brapci -  e nas buscas pelos artigos 

nos títulos, resumos e palavras-chaves. A fase de formulação das hipóteses e 

objetivos foi realizada a posteriori, em consonância com Bardin (1977) que clarifica 

não ser obrigatória a existência de um corpus de hipótese para a realização da análise.  

Para a execução da segunda fase do método, Bardin (1977) explica que é 

necessário proceder-se à constituição de um corpus, reunindo os documentos a 

serem submetidos à análise. De acordo com Guimarães e Sales (2010), “escolher 
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documentos consiste em delimitar o universo que será investigado”. No tocante a essa 

pesquisa, seu universo é composto artigos nacionais e internacionais que trazem 

definições conceituais, registradas textualmente, a respeito da Justiça social na 

Arquivologia.  

As principais regras para o estabelecimento do corpus da análise, como 

apresenta Guimarães e Sales (2010) são: 

a) regra da exaustividade: que zela pela não-seletividade dos documentos a 

serem analisados;  

b) regra da representatividade: a análise deve ser realizada com base em 

uma amostra representativa do universo investigado; 

c) regra da homogeneidade: os documentos analisados devem ser 

homogêneos, assim como as técnicas de coleta de tais documentos;  

d) regra da pertinência: os documentos devem ser fontes de informações 

adequadas aos objetivos da pesquisa.  

 Para efeito de cumprimento da regra de exaustividade, ressalta-se que todos 

os artigos coletados foram analisados no decorrer da pesquisa. A parcela analisada 

justifica-se como um extrato representativo do universo investigado por ter sido 

pesquisado em periódicos arquivísticos relevantes e versam sobre a mesma temática, 

– a justiça social - respeitando as regras de representatividade e homogeneidade.  

Os documentos selecionados para realização da investigação são artigos de 

caráter acadêmico publicados em periódicos de considerável relevância para 

Arquivologia em âmbito nacional e internacional, justificando a regra da pertinência.  

 A elaboração de índices e indicadores “compete indicar quais os elementos que 

melhor explicitam o conteúdo, e organizá-los sistematicamente com indicadores 

(GUIMARÃES; SALES, 2010, p. 05). O mesmo autor detalha que uma vez escolhidos 

os índices, procede-se à construção de indicadores precisos e seguros.  No tocante a 

essa pesquisa os índices são as variáveis consideradas fundamentais para a 

compreensão de uma definição descritiva sobre a justiça social na Arquivologia  

Tendo como base os pressupostos teóricos e os materiais de análise, foram 

definidos como indicadores as seguintes categorias: Contextos e Comunidades, 

Lutas e Funções, e, para cada indicador, foram definidas variáveis baseadas no 

cerne do conteúdo de cada artigo. 

Na categoria “contextos e comunidades”, foram definidas variáveis mais gerais 

com base nos assuntos tratados nos artigos coletados. Na categoria “lutas”, foi 
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identificado em cada texto, as inferências sobre qual o objetivo da justiça social na 

Arquivologia, sendo definidas em variáveis mais abrangentes. Na categoria “funções”, 

foram determinadas as funções arquivísticas que atuam diretamente na orientação à 

justiça social na Arquivologia.  

 Para os fins dessa pesquisa, foram compreendidas como funções arquivísticas, 

aquelas definidas pelo arquivista canadense Carol Couture (2010): L’analyse des 

besoins (Análise das necessidades), La création (Produção), L'evaluation (Avaliação), 

L’accroissement, ou l’acquisition (Incorporação), La classification (Classificação), La 

description et l'indexation (Descrição e Indexação), La diffusion (Difusão)  e La 

préservation (Preservação). 

A função L’analyse des besoins (Análise das necessidades), segundo Couture 

(2000) não é uma intervenção própria da Arquivística e por isso deve ser adaptada 

para responder às finalidades dos arquivos. Esta análise permite que o arquivista 

conheça a instituição na qual desenvolverá seu trabalho (sua missão, atividades, 

organização, contexto de funcionamento e os documentos criados e recebidos no 

exercício de suas funções).  

A função La création (Produção) está diretamente ligada ao novo papel 

desempenhado pelo arquivista no contexto da gestão documental. Consiste em 

controlar a criação dos documentos e em estabelecer normas e procedimentos que 

garantam eficiência e eficácia da informação na instituição. 

A função L'evaluation (Avaliação) também está ligada ao novo papel 

desempenhado pelo arquivista na contemporaneidade, cumprindo como objetivo 

primordial determinar o prazo de guarda e/ou eliminação dos documentos de arquivo. 

Couture (2000) define esta função como o ato de julgar os valores que apresentam os 

documentos de arquivo e de determinar os prazos durante os quais esses valores se 

aplicam. 

A função L’accroissement ou l’acquisition (Incorporação) é definida por Lambert  

e Coté (1992, apud COUTURE, 2000) como o conjunto de medidas empregadas para 

incorporar o número de fundos de arquivo de um órgão para permitir que possam ser 

acessados. Essa função pode ser dividida em duas: recolhimento e aquisição. 

A função La classification (Classificação) é considerada junto com a descrição 

uma atividade nuclear na organização dos documentos de arquivo e, portanto, 

necessária a uma eficiente gestão documental. Classificar, no âmbito dos arquivos, 

significa facilitar a recuperação da informação contida nos documentos, permitindo 
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uma melhor apreensão do contexto de funcionamento da instituição. O produto final 

da classificação consiste em um plano que reconstitui as estruturas, funções e 

atividades do órgão produtor funcionando, portanto, como um espelho da instituição. 

 As funções La description et l'indexation (Descrição e Indexação), conforme 

citado acima, assim como a classificação, tem papel garantido no seio da gestão 

documental e é fundamental para que o conteúdo e o contexto dos documentos 

possam ser corretamente representados e disponibilizados aos seus usuários. 

A função La diffusion (Difusão) parte do pressuposto de que um arquivo bem 

organizado de nada serve se suas informações não puderem ser acessadas, a difusão 

pode ser definida no âmbito arquivístico como "a ação de fazer conhecer, de avaliar, 

de transmitir e/ou tornar acessível as informações contidas nos documentos de 

arquivo aos seus usuários (pessoas ou órgãos) para responder às suas necessidades 

específicas" (COUTURE, 2000, p. 22). 

A função La préservation (Preservação), embora a função de preservação 

tenha estado sempre presente no trabalho arquivístico, a partir do século XXI o 

arquivista exerce um papel mais proativo nesta função. Hoje, o trabalho do arquivista 

é voltado muito mais para a prevenção e para um planejamento desta do que para a 

conservação ou restauração. Preservar para o arquivista contemporâneo significar 

planejar e se antecipar às evoluções do suporte da informação. 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Após estabelecimento da metodologia da pesquisa e das categorias e variáveis 

que nortearam a análise dos artigos recuperados, apresentam-se, nesta seção, os 

artigos coletados, a definição de suas categorias e a inferências realizadas a partir da 

análise de conteúdo. Os resultados estão apresentados em quadros, de acordo com 

os periódicos. As informações sintetizadas são: título, autor, ano de publicação, justiça 

social nos arquivos, contextos e comunidades, lutas e funções.  

Quadro 2 - Categorias e Variáveis de análise 

Categoria Variáveis  

Contextos e 

Comunidades  

Abandono, Deficiência, Ditadura, Educação, Ética, Feminismo, Guerras, 

Indigenista, Minorias Étnicas E Religiosas, Movimento LGBTQ+, Movimento 

Negro e Teoria arquivística 
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Lutas  Igualdade, Reconciliação, Reconhecimento, (Re)construção da identidade, 

Reivindicação e Reparação e Revisão teórica 

Funções  Produção, Avaliação, Incorporação, Classificação, Descrição e Indexação, 

Difusão e Preservação 

 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

4.1 Archivaria 
 

No periódico Archivaria, foram recuperados quatro artigos como resultado da 

busca por autor, título e palavras-chaves utilizando os termos “Social Justice AND 

Archives”, conforme o quadro abaixo: 

Quadro 3 - Artigos recuperados na Archivaria 

Título Autor Ano de 
Publicação 

Área de 
Conteúdo 

From Human Rights to Feminist Ethics: 
Radical Empathy in the Archives 

Michelle Caswell, 
Marika Cifor 

2016 Resumo 

The Advocate’s Archive Walter 
Rudnicki and the Fight for Indigenous 
Rights in Canada, 1955–2010 

Amanda Linden 2018 Resumo 

Archives and Justice: Willard Ireland’s 
Contribution to the Changing Legal 
Framework of Aboriginal Rights in 
Canada, 1963–1973 

Anne Lindsay 2011 Resumo 

Préserver l’illisible : présences de 
Sholem Shtern dans la vie littéraire 
canadienne 

Pierre Anctil 2009 Resumo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quadro 4 - Dados do texto From Human Rights to Feminist Ethics: Radical Empathy 

in the Archives 

TÍTULO: From Human Rights to Feminist Ethics: Radical Empathy in the Archives 

AUTOR (ES): Michelle Caswell, Marika Cifor 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2016 
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JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: “Uma agenda para a justiça social nos arquivos 

requer a realização de uma análise crítica do poder, sua operação, distribuição e abusos; 

trabalhar em direção a uma equidade na distribuição de fontes e oportunidades; construir 

e manter uma colaboração intercultural e diálogo; advogar a favor da inclusão e da 

promoção da agência de indivíduos e comunidades marginalizadas nos arquivos; e a 

reinterpretação de conceitos arquivísticos que desafiem as estruturas de poder 

dominantes em apoio aos princípios e objetivos da justiça social” (CASWELL; CIFOR, 

2016, p. 27, tradução nossa) 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Feminismo, Ética, Teoria Arquivística 

LUTAS: Reparação, Revisão Teórica  

FUNÇÕES: Avaliação, Descrição e Indexação, Difusão e Preservação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No artigo, Caswell e Cifor (2016, p. 24, tradução nossa) propõem mudanças no 

modelo teórico da Arquivologia, advogando a favor de uma empatia radical e de uma 

ética do cuidado, sob a perspectiva feminista que, segundo elas, deve direcionar as 

responsabilidades do arquivista em direção a quatro tipos de relações afetivas: 

1) entre o arquivista e o produtor de documentos, onde o primeiro cria um 

vínculo afetivo com o segundo por meio do tratamento que dá aos 

documentos. Aqui, as autoras enfatizam que a abordagem feminista do 

cuidado “não apenas reconhece esse vínculo emocional, como também 

depende de uma orientação ética” (CASWELL; CIFOR, 2016, p. 33).  

2) Entre o arquivista e o sujeito que é representado nos documentos. Nesta 

perspectiva, ao contrário da ocidental dominante, o arquivista, ao lidar com 

os documentos de comunidades historicamente marginalizadas, como 

indígenas, por exemplo, desenvolve uma responsabilidade efetiva, 

considerando a perspectivas dessas comunidades no momento de tomar 

as decisões.  

3) Entre os arquivistas e o usuário, onde, ao praticar a empatia radical com 

base na ética do cuidado, o primeiro toma consciência das relações 

emocionais que os usuários têm com os documentos – quais são os 

impactos dele encontrarem ou não os documentos que são importantes 

para eles, por exemplo.  
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4) Entre o arquivista e a comunidade, onde, segundo as autoras, os 

arquivistas têm uma responsabilidade “com aquelas outras pessoas 

invisíveis – aquelas que não são usuários diretos dos arquivos, mas para 

quem os usos dos documentos têm consequências duradouras” 

(CASWELL; CIFOR, 2016, p. 38). Ainda segundo as autoras, o arquivista 

tem uma obrigação ética de simpatizar “com todas as partes que são 

impactadas pelo uso dos arquivos – as quais a justiça ou a impunidade 

tem consequências duradouras, a comunidade de pessoas para quem a 

representação - ou o silenciamento - é importante” (CASWELL; CIFOR, 

2016, p. 39). 

No que tange à justiça social nos Arquivos, observa-se que as autoras 

entendem que os esforços devem ser realizados no sentido de garantia da equidade 

e justa distribuição dos recursos, estando em consonância com o conceito de justiça 

distributiva, com vistas a promover a democratização dos arquivos e a inclusão de 

indivíduos e comunidades marginalizadas.  

Quadro 5 - Dados do texto The Advocate’s Archive Walter Rudnicki and the Fight for 

Indigenous Rights in Canada, 1955–2010 

TÍTULO: The Advocate’s Archive Walter Rudnicki and the Fight for Indigenous Rights in 

Canada, 1955–2010 

AUTOR (ES): Amanda Linden 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2018 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: “Frequentemente, os arquivistas em todo mundo têm 

explorado as interseções da justiça social e dos arquivos. Os teóricos canadenses Terry 

Cook e Joan Schwartz conduziram um estudo inicial sobre o poder dos documentos e dos 

arquivos. Ao conceber os arquivos como instituições socialmente construídas, os autores 

dissipam o mito comum dos arquivos e da profissão arquivística enquanto neutros, 

inocentes e objetivos. Ao contrário, eles afirmam os arquivos como lugares de ação. Os 

arquivistas desempenham um papel chave em determinar o que é lembrado e o que é 

esquecido por meio de seu trabalho constante de avaliação, descrição, preservação, 

acesso e uso.   Verne Harris identifica quatro imperativos que dão expressão à ideia de 

arquivos para justiça" (LINDEN, 2018, p. 40-41, tradução nossa) 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Indigenista 

LUTAS:  Reconciliação e Reparação 
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FUNÇÕES: Produção, Avaliação, Incorporação, Descrição e Indexação, Difusão e 

Preservação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo de Linden disserta sobre a contribuição de Walter Rudnicki na 

promoção da justiça social dos povos indígenas do Canadá. No decorrer do trabalho, 

a autora cita autores e críticas às ideias de neutralidade da profissão.  

Linden (2018, p. 41) escreve sobre os quatro imperativos para a justiça 

apresentados por Verne Harris, discorre sobre o chamado à justiça social e declara 

que os arquivistas devem ser ativistas da justiça social nas práticas profissionais e 

resistentes às estruturas de poder dominante através da inclusão. 

O trabalho expõe que tais orientações objetivam à reparação e à reconciliação 

dos povos, através dos processos de produção, avaliação, incorporação, descrição e 

indexação, difusão e preservação.  

Quadro 6 - Dados do artigo Archives and Justice: Willard Ireland’s Contribution to the 

Changing Legal Framework of Aboriginal Rights in Canada, 1963–1973 

TÍTULO: Archives and Justice: Willard Ireland’s Contribution to the Changing Legal 

Framework of Aboriginal Rights in Canada, 1963–1973 

AUTOR (ES): Anne Lindsay 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2011 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: "Apesar de seu papel central na coleção, 

organização, preservação, contextualização e disseminação de documentos significantes, 

essas contribuições têm sido frequentemente negligenciadas não apenas pelo público, mas 

pelos próprios arquivistas. Arquivos e arquivistas não apenas organizam e preservam o 

documento histórico, eles apoiam a justiça social por suas contribuições para questões 

fundamentais como os direitos indigenistas, através de um conhecimento rico sobre a 

história dos arquivos e dos documentos” (LINDSAY, 2011, p. 36, tradução nossa) 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Indigenista 

LUTAS: (Re)construção da identidade 

FUNÇÕES: Preservação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo de Lindsay versa sobre as contribuições do arquivista Willard Ireland 

na província da Columbia Britância, analisando dois casos que foram críticos para 
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estabelecer a base legal para os direitos indígenas no Canadá. De acordo com 

Lindsay (2011), as práticas de Willard Ireland contribuíram para o atendimento às 

demandas de povos indígenas da província.  

Infere-se que a autora compreende a justiça social nos arquivos sobretudo na 

preservação e compreensão dos registros históricos, bem como sua utilização para 

fins de direito, auxiliando na (re)construção da identidade. 

 

Quadro 7 - Dados do artigo Préserver l’illisible : présences de Sholem Shtern dans la 

vie littéraire canadienne 

TÍTULO: Préserver l’illisible: présences de Sholem Shtern dans la vie littéraire canadienne 

AUTOR (ES): Pierre Anctil  

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2009 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: Não apresenta 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Minorias Étnicas e Religiosas 

LUTAS:  Não apresenta 

FUNÇÕES: Não apresenta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo de Anctil (2009) analisa o caso do escritor polonês Sholem Shtern, que 

imigrou em 1927 para o Canadá. O autor Pierre Anctil examina e explana sobre os 

trabalhos e esforços do escritor em estabelecer a escrita iídiche através do acervo 

documental do artista. 

O termo “Social Justice” foi recuperado no resumo do texto, todavia, o mesmo 

não desenvolve estudos sobre a justiça social na Arquivologia, tampouco aborda 

conceitos e objetivos relacionados ao tema. Deste modo, não foi possível identificar o 

entendimento do autor a respeito das categorias definidas.  

4.2 Archival Science 
 

No periódico Archival Science, foram recuperados onze artigos como resultado 

da busca por autor, título e palavras-chaves utilizando os termos “Social Justice AND 

Archives”, conforme o quadro abaixo: 

Quadro 8 - Artigos recuperados na Archival Science 
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Título Autores Ano de 
publicação 

Área de 
conteúdo  

Social justice impact of archives: a 
preliminary investigation 

Wendy M. Duff, 
Andrew Flinn, 
Karen Emily 
Suurtamm David A. 
Wallace 

2013 Título 
Resumo 

Neutrality, social justice and the 
obligations of archival education 
and educators in the twenty-first 
century 

Anne Gilliland ‘2011 Título 
Resumo 
Palavra-chave 

If there are no records, there is no 
narrative”: the social justice impact 
of records of Scottish care-leavers 

Heather MacNeil, 
Wendy Duff, 
Alicia Dotiwalla, 
Karolina Zuchniak 

2017 Título 
Resumo 
Palavra-chave 

Treading the ground of contested 
memory: archivists and the human 
rights movement in Chile 

Amanda Strauss  

 

 

2014 Resumo 
Palavra-chave 

Affecting relations: introducing 
affect theory to archival discourse 

Marika Cifor 2016 Resumo 
Palavra-chave 

A web-based community-building 
archives project: a case study of 
Kids in Birmingham 1963 

Sonia Yaco, Ann 
Jimerson, Laura 
Caldwell Anderson, 
Chanda Temple 

2015 Título 
Resumo 
Palavra-chave 

Introducing critical race theory to 
archival discourse: getting the 
conversation started 

Anthony W. Dunbar 2006 Palavra-chave 

Self-determination and archival 
autonomy: advocating activism 

Joanne Evans, Sue 
McKemmish, 
Elizabeth Daniels, 
Gavan McCarthy 

2015 Resumo 

Is the archivist a “radical atheist” 
now? Deconstruction, its new 
wave, and archival activism 

Richard J. 
Matthews 

2016 Resumo 
Palavra-chave 

mailto:h.macneil@utoronto.ca


35 
 

“No longer a silent victim of 
history:” repurposing the 
documents of Japanese American 
internment 

Emiko Hastings 2011 Resumo 
Palavra-chave 
 

Archival assemblages: applying 
disability studies’ 
political/relational model to 
archival description 

Gracen Brilmyer 2018 Resumo 
Palavra-chave 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quadro 9 - Dados do texto Social justice impact of archives: a preliminary 

investigation 

TÍTULO: Social justice impact of archives: a preliminary investigation 

AUTOR (ES): Wendy M. Duff, Andrew Flinn, Karen Emily Suurtamm David A. Wallace 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2013 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: “Reconhece as inequidades sistêmicas (como 

indivíduos, grupos, organizações e comunidades são excluídas de importantes decisões e 

processos que afetam a eles e a sociedade) e emprega recursos intelectuais e físicos (ex. 

teorias, metodologias, pedagogias e práxis) para desafiar e mudar essas estruturas de 

exclusão, marginalização e dominação. Essa estrutura procede de um reconhecimento de 

que as disputas sobre recordmaking (incluindo o que é registrado e como é registrado) e 

recordkeeping (incluindo como documentos e outros objetos informacionais são 

gerenciados, selecionados, controlados, acessados e preservados) implicam esforços de 

justiça social” (DUFF et al., 2013, p. 329, tradução nossa) 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Teoria Arquivística 

LUTAS: Reconhecimento 

FUNÇÕES: Produção, Difusão e Preservação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

O artigo “Social justice impact of archives: a preliminary investigation” estuda 

as relações entre Arquivo e Justiça Social e seus impactos, examinando o cenário 

atual e realizando projeções. Os autores realizaram pesquisas em periódicos de 

grande relevância para a Arquivologia, a fim de aferir a quantidade de publicações 

feitas a partir do ano 2000.  
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 Os autores apresentam que de um universo de 42 artigos recuperados, 88% 

foram publicados a partir de 2000 e quase metade deles foi publicada desde 2010. 

Segundo os autores, 

Dos 42 artigos identificados nos quatro principais periódicos de arquivos em 
língua inglesa que incluem o termo, 88% foram publicados desde 2000 e 
quase metade deles foi publicada desde 2010. Curiosamente, 2009 foi o ano 
inaugural das Nações Unidas ''Dia Mundial da Justiça Social ''. (Duff et al. 
2013, p. 318, tradução nossa.) 

  

O entendimento dos autores sobre justiça social nos arquivos passa pelo 

reconhecimento das desigualdades sistêmicas e estruturais, de produção e 

manutenção dos arquivos e resistência às estruturas de poder, em concordância com 

a justiça procedimental, que diz respeito à ética nos procedimentos e sistemas. 

 Tal compreensão possibilita o reconhecimento de comunidades 

marginalizadas, dando possibilidade de protagonismo nos processos de produção, 

difusão e preservação dos arquivos. 

 

Quadro 10 - Dados do texto Neutrality, social justice and the obligations of archival 

education and educators in the twenty-first century 

TÍTULO: Neutrality, social justice and the obligations of archival education and 

educators in the twenty-first century 

AUTOR (ES): Anne Gilliland 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2011 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: Não apresenta 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Ética e Educação 

LUTAS: Reconhecimento, Reconciliação, Reivindicação e Reparação  

FUNÇÕES: Produção, Descrição e Indexação, Difusão e Preservação  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo Neutrality, social justice and the obligations of archival education and 

educators in the twenty-first century abaorda as questões de neutralidade arquivística 

e justiça social no contexto da educação superior em Arquivologia. Gilliland (2011, p. 

193, tradução nossa) propõe abordagens pedagógicas para levantar e abordar 

questões de ética e diversidade dentro de uma estrutura de justiça social e para 

incentivar os alunos, como futuros praticantes e estudiosos, a envolverem-se de 
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maneira crítica, reflexiva e significativa com essas questões de maneira a apoiar a 

confiança do público nos arquivos e na profissão arquivística.  

No que concerne à neutralidade, Gilliland (2011, p. 207) expressa que as 

necessidades de algumas comunidades e indivíduos cujas identidades, vidas ou bem-

estar estão implicadas com o documento nunca serão tratadas de maneira equitativa 

sem uma comunidade arquivística proativa que muitos argumentariam ser 

incompatível com a neutralidade, mas que outros argumentam ser a busca da justiça 

social. 

A compreensão de justiça social nos arquivos extraída da pesquisa demonstra 

uma perspectiva de transformação das ideias convencionais da Arquivologia. A autora 

menciona os desafios postos relativos a conceitos já solidificados, todavia, não define 

e nem cita explicitamente a justiça social nos arquivos e suas finalidades.  

Gilliland (2011, p. 205, tradução nossa) exibe os objetivos pedagógicos do 

curso Ethics, Diversity and Change, ministrado na Universidade da California, Los 

Angeles (UCLA), dentre os quais: 

[...] cultivar uma ética de serviço e envolvimento da comunidade; reconhecer 
que os arquivos e a manutenção de registros fazem parte da vida de todos 
os indivíduos e da comunidade, são onipresentes e integram a manutenção 
de direitos, responsabilidades, identidade e memória; e testemunhar em 
primeira mão as ecologias e disparidades da informação que estão 

trabalhando fora das instituições formais. 
 

O entendimento dos arquivos como manutenção de direitos e preservação da 

memória permite identificar os objetivos, que serão alcançados a partir da execução 

dos processos de produção, descrição e indexação, difusão e preservação. 

Quadro 11 - Dados do texto If there are no records, there is no narrative”: the 

social justice impact of records of Scottish care-leavers 

TÍTULO: If there are no records, there is no narrative”: the social justice impact of 

records of Scottish care-leavers 

AUTOR (ES): Heather MacNeil, Wendy Duff, Alicia Dotiwalla, Karolina Zuchniak 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2017 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: “Para os objetivos desse estudo, nós adotamos a 

definição de Flinn et al. que liga os documentos e os processos ao impacto na justiça social. 

Eles definem o impacto da justiça social como um resultado ou mudança nas relações de 

um indivíduo ou comunidade com o mudo em relação à justiça social, que resulta em 

documentos e/ou processos de criação/manutenção/ativação de documentos. Nós 

entendemos que o impacto da justiça social é geralmente intangível e difícil de avaliar. Nós 
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também acreditamos que os métodos tradicionais para estudar o impacto podem não ser 

apropriados para nos oferecer insights sobre o impacto dos documentos e dos arquivos na 

sociedade” (MACNEIL et al., 2017, tradução nossa) 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Abandono 

LUTAS: Reconhecimento 

FUNÇÕES: Produção e Difusão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo If there are no records, there is no narrative”: the social justice impact 

of records of Scottish care-leavers realiza um estudo de caso do Relatório de Revisão 

sistêmica de abuso histórico: escolas residenciais e lares infantis na Escócia 1950 a 

1995, intitulado Relatório Shaw, analisando o impacto da justiça social nos arquivos. 

O entendimento identificado sobre justiça social nos arquivos consiste na 

definição elaborada pelos escritores Andrew Flinn, Wendy M. Duff e David A. Wallace 

no artigo Archives, recordkeeping & social justice, e considerada para o 

desenvolvimento dos estudos. O trecho menciona o processo de produção 

documental e sua manutenção como parte importante na promoção da justiça social. 

Também foi possível perceber a importância do acesso aos documentos para garantir 

a construção da narrativa e memória. 

Quadro 12 - Dados do texto Treading the ground of contested memory: 

archivists and the human rights movement in Chile 

TÍTULO: Treading the ground of contested memory: archivists and the human rights 

movement in Chile 

AUTOR (ES): Amanda Strauss 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2014 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: “Há três aspectos da prática arquivística que são 

parte de uma práxis de justiça social: o ato de documentar acontecimentos históricos; a 

formulação de políticas ativas de aquisição, e a continua promoção do acesso às coleções 

de arquivo” (STRAUSS, 2014, tradução nossa). 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Ditadura 

LUTAS: Reconciliação e Reconhecimento 

FUNÇÕES: Produção, Incorporação e Difusão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 O artigo Treading the ground of contested memory: archivists and the human 

rights movement in Chile tem como proposta uma nova definição de justiça social 

baseada na teologia da libertação.  A autora Amanda Strauss (2014, tradução nossa) 

indica os riscos de uma tentativa de estabelecer uma definição universal, cometendo 

uma violência epistêmica.  

Uma das armadilhas do avanço de uma definição universal de justiça social 

é encontrada na crítica articulada nos estudos pós-coloniais, principalmente 

por Gayatri Spivak (1985), que constituir o "outro" é um ato de "violência 

epistêmica" em que "o outro" é construído como meramente "sua própria 

sombra" (p. 75-76). Em termos de justiça social, "o outro" seria a pessoa ou 

pessoas que enfrentam injustiça, enquanto "o eu" seria as pessoas ou 

instituições que causaram essa injustiça.  

 

No que concerne à Igreja Católica Apostólica Romana, Strauss (2014) escreve 

que, teologia da libertação era para Igreja o que é a justiça social para o arquivo e 

outras profissões seculares, exibindo-se como um desafio às teorias e normas 

existentes e um pedido de intervenção ativa em questões de interesse social. 

 Strauss (2014) também afirma que o reconhecimento das injustiças e da 

violação dos direitos humanos é um compromisso da justiça social e se utiliza do 

conceito de Justiça Arquivística (Archival justice) para defender o acesso igualitário 

como um direito que deve estar presente numa democracia viva e a aquisição e 

preservação como manutenção da memória social.  

Quadro 13 – Dados do texto Affecting relations: introducing affect theory to archival 

discourse 

TÍTULO: Affecting relations: introducing affect theory to archival discourse 

AUTOR (ES): Marika Cifor 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2016 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: “Pessoas e comunidades LGBTQ, assim como 

muitos grupos marginalizados, têm sido ignorados, deliberadamente silenciados, e, 

portanto, negligenciados nos arquivos e nos processos arquivísticos. Em um paradigma da 

justiça social, produzir justiça nos arquivos para essas pessoas requer a reinterpretação de 

conceitos arquivísticos nucleares (PUNZALAN and CASWELL, 2016). Cvetkovich 

argumenta que uma nova forma de arquivo é necessária, um ‘arquivo radical de emoção’ 

para que se documente a intimidade a sexualidade, amor e ativismo, entre outras 
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experiências afetivas, que são fundamentais para as práticas e vidas queers” (CIFOR, 2003, 

p. 241, tradução nossa). 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Movimento LGBTQ+ 

LUTAS: Reconhecimento 

FUNÇÕES: Avaliação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo Affecting relations: introducing affect theory to archival discourse, 

introduz as relações da Arquivologia com a teoria do afeto baseado nos estudos de 

Cvetkovich, Sara Ahmed e Lauren Berlant. Cifor (2016) afirma que o valor afetivo deve 

ser revelado e explicitamente aplicado como critério de avaliação, que os arquivistas 

estão profundamente implicados nas redes de relações afetivas. 

Cifor (2016) aponta que não há consenso sobre a definição de afeto, todavia, 

ela expõe que, essencialmente, as definições de afeto entendem isso como uma força 

que cria um relacionamento (consciente ou não) entre um corpo (individual ou coletivo) 

e o mundo. Também expressa que o valor afetivo pode atuar como uma força corretiva 

para lidar com as desigualdades de poder nos arquivos, que são espaços, 

manifestações e instrumentos de poder. 

A pesquisa (CIFOR, 2016) registra a importância da Avaliação em sua tarefa 

de atribuir valor sócio-histórico e cultural e ressalta que parte de abraçar a justiça 

social é abraçar a visão de que toda pessoa tem um valor igual e incalculável. 

Quadro 14 - Dados do texto A web-based community-building archives 

project: a case study of Kids in Birmingham 1963 

TÍTULO: A web-based community-building archives project: a case study of Kids in 

Birmingham 1963 

AUTOR (ES): Sonia Yaco, Ann Jimerson, Laura Caldwell Anderson, Chanda Temple 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2015 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: “Harris (2007) e Jimerson 92009), entre outros, 

escreveram sobre o potencial dos arquivos em promover a justiça social. Biko (2005), Harris 

(2011), Lile (2010) e Caswell (2010) argumentam que os arquivos, e instituições de memória 

social, geralmente servem como um catalisador para mudança social ao documental e 

publicizar as violações de direitos humanos e, assim, fornecer evidências para reparação 
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de injustiças passadas. Jimerson (2007) afirma que os arquivistas têm a obrigação de 

assumir esse papel no progresso da justiça social” (YACO et al., 2015, p.04, tradução 

nossa) 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Movimento Negro 

LUTAS: Reconhecimento 

FUNÇÕES: Produção e Difusão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo A web-based community-building archives project: a case study of Kids 

in Birmingham 1963 desenvolve estudos sobre um fórum Web-based para que 

pessoas criadas em Birmingham, na Inglaterra, compartilhem suas experiências no 

ano de 1963, durante o protesto afro-americano. 

“O projeto Kids reflete o conceito de Nesmith de 'proveniência social' (societal 

provenance), no qual a experiência de uma comunidade constitui uma forma de 

proveniência de arquivo.” (NESMITH, 2006 apud YACO et al., 2015). 

Yaco et al. (2015) exprimem que os arquivos servem para estimular mudanças 

sociais, registrando e publicando violações, injustiças e promovendo reparações.  

Quadro 15 - Dados do texto Introducing critical race theory to archival discourse: 

getting the conversation started 

TÍTULO: Introducing critical race theory to archival discourse: getting the 

conversation started 

AUTOR (ES): Anthony W. Dunbar 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2006 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: “Promover uma visão da sociedade na qual a 

distribuição de fontes é mais equitativa; buscar veículos para atores expressarem suas 

agendas realidades ou representação; desenvolver estratégias que intermedeiem o diálogo 

entre comunidades com pontos de vistas culturais diferentes; criar estruturas para identificar 

claramente, definir e analisar a opressão e como ela opera nos vários níveis individuais, 

culturais e institucionais.” (BELL 1997, p. 3–4, tradução nossa). 

“Portanto, a justiça social pode ser definida como um meio para atingir algum ou todos 

esses objetivos mencionados acima” (DUNBAR, 2006, p. 117, tradução nossa) 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Movimento Negro 

LUTAS: Reconhecimento 

FUNÇÕES: Produção, Avaliação, Difusão e Preservação 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo Introducing critical race theory to archival discourse: getting the 

conversation started, de autor Anthony W. Dunbar (2006, p. 109, tradução nossa), 

examina a aplicação da teoria crítica racial (CRT) no discurso arquivístico para 

demonstrar como essa abordagem crítica e analítica pode ajudar a identificar e elevar 

a consciência social e profissional de viés racial implícito. 

Dunbar (2006, p. 117, tradução nossa) cita alguns objetivos que perpassam 

pela distribuição justa dos recursos, acesso, alcance de representatividade e diálogo 

entre as comunidades. 

Quadro 16 - Dados do artigo Self-determination and archival autonomy: advocating 

activism 

TÍTULO: Self-determination and archival autonomy: advocating activism 

AUTOR (ES): Joanne Evans, Sue McKemmish, Elizabeth Daniels, Gavan McCarthy 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2015 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: “Gilliland and McKemmish (2014) defendem uma re-

conceituação do papel arquivístico em servir à justiça social, direitos humanos, 

reconciliação e agendas de recuperação e do arquivo participatório, argumentando que “há 

um imperativo moral e ético para que o arquivo trabalhe nos interesses daqueles que foram 

prejudicados.” (EVANS et al., 2015, p. 19, tradução nossa) 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Abandono; 

LUTAS: Reconciliação, Reconhecimento, (Re)construção da identidade e Reparação 

FUNÇÕES: Produção, Avaliação, Descrição e Indexação e Difusão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo Self-determination and archival autonomy: advocating activism, escrito 

por Evans et al. (2015, p. 1, tradução nossa), explora o papel do ativismo arquivístico 

no apoio à movimentos ligados a agendas de direitos humanos e justiça social. Os 

autores investigam o caso australiano de uma comunidade de pessoas que foram 

abandonadas quando crianças.  

O texto de Evans et al. (2015, p. 1, tradução nossa) estuda as relações entre 

as funções avaliação, descrição e difusão ligados à concepção de co-criação e 

múltiplas proveniências do record continuum. Também cita o conceito de Autonomia 

Arquivística (Archival Autonomy) entendida como a capacidade de indivíduos e 
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comunidades participarem da memória social, com sua própria voz, e se tornarem 

agentes participativos na manutenção dos registros para fins de preservação da 

identidade, memória e responsabilização. Além da participação através do acesso, 

Evans et al. (2015, p. 4, tradução nossa) menciona a importância da participação 

popular nos processos decisórios a respeito da avaliação e descrição dos 

documentos. 

 

Quadro 17 - Dados do texto Is the archivist a “radical atheist” now? 

Deconstruction, its new wave, and archival activism 

TÍTULO: Is the archivist a “radical atheist” now? Deconstruction, its new wave, and 

archival activism 

AUTOR (ES): Richard J. Matthews 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2016 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: Não apresenta 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Teoria Arquivística 

LUTAS: Não apresenta 

FUNÇÕES: Produção, Avaliação, Classificação, Descrição e Indexação e Preservação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo Is the archivist a “radical atheist” now? Deconstruction, its new wave, 

and archival activism, escrito por Richard J. Matthews (2016, p.1, tradução nossa) faz 

uma revisão da teoria defendida por Jacques Derrida e “avança no argumento 

negativo de que a "febre do arquivo” (Archive Fever) não é sobre poder e injustiça”. 

Em seguida, avança o argumento positivo de que a "febre do arquivo" (Archive Fever) 

é o esforço de Derrida para examinar arquivos reais para resolver a teorização 

problemática de Freud de um "impulso da morte (‘death drive)”. 

O texto não trabalha diretamente a temática definida como foco deste trabalho 

e nem os objetivos que podem ser alcançados pela justiça social, no entanto, o autor 

cita o posicionamento de Derrida que aspira entendimentos sobre a justiça social no 

contexto dos arquivos. 

Quadro 18 - Dados do texto “No longer a silent victim of history:” repurposing 

the documents of Japanese American internment 
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TÍTULO: “No longer a silent victim of history:” repurposing the documents of 

Japanese American internment 

AUTOR (ES): Emiko Hastings 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2011 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: “O caso da internação nipo-americana durante a 

Segunda Guerra Mundial oferece um exemplo de dois propósitos aparentemente 

contraditórios de documentos: controle social e justiça social. Primeiro, ao promulgar a 

internação, o governo dos EUA criou e usou documentos para estabelecer controle sobre 

os nipo-americanos evacuados. Durante a promulgação da internação, documentos foram 

produzidos e mantidos como evidência das atividades da organização: esse era o valor 

primário dos documentos para seus criadores. Segundo, os documentos adquiriram outro 

propósito após a internação para reinterpretar o significado daquela era, e buscar reparação 

aos internados [...] O uso dos documentos para justiça social é um exemplo chave do poder 

da manutenção de documentos. Contando com documento criado durante a internação 

nipo-americana e preservado em arquivos, mais tarde foi possível responsabilizar o governo 

americano pela violação dos direitos das pessoas.” (HASTINGS, 2011, pp. 27-28, tradução 

nossa)  

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Guerras 

LUTAS: Reconhecimento e Reparação 

FUNÇÕES: Difusão e Preservação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 O artigo “No longer a silent victim of history:” repurposing the documents of 

Japanese American internment, de Emiko Hastings (2011) apresenta a contribuição 

dos documentos na obtenção de reparação das injustiças cometidas pelos EUA contra 

homens, mulheres e crianças mantidas em campos de concentração.  

 Hastings (2011, p. 28, tradução nossa) cita que os documentos originalmente 

criados para promulgar o controle foram reaproveitados para corrigir um desequilíbrio 

de poder e alcançar a justiça social, concordando a característica de imparcialidade 

dos arquivos. Também ressalta a importância da preservação dos arquivos para 

posterior exame das injustiças eventualmente cometidas.  

 

Quadro 19 - Dados do texto Archival assemblages: applying disability studies’ 

political/relational model to archival description 



45 
 

TÍTULO: Archival assemblages: applying disability studies’ political/relational 

model to archival description 

AUTOR (ES): Gracen Brilmyer 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2018 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: Não apresenta 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Deficiência, Feminismo e Movimento LGBTQ+ 

LUTAS: Não apresenta 

FUNÇÕES: Não apresenta 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo Archival assemblages: applying disability studies’ political/relational 

model to archival description, de Gracen Brilmyer (2018, p. 1, tradução nossa) critica 

as estruturas de poder incorporadas às práticas de descrição arquivísticas, utilizando 

o modelo político / relacional de deficiência de Alison Kafer como estrutura. 

O texto não se aprofunda na discussão sobre justiça social, mas trabalha a 

ação do arquivista no ato da descrição e a determinação, mesmo que involuntária, do 

viés pessoal. 

 

4.3 American Archivist 

 

Na revista American Archivist, foram recuperados nove artigos como resultado 

da busca por autor, título e palavras-chaves utilizando os termos “Social Justice”, 

conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 20 - Artigos recuperados na American Archivist 

Título Autor Ano de 
Publicação 

 Área de Conteúdo 

A Critique of Social Justice 
as an Archival Imperative: 
What Is It We’re Doing 
That’s All That Important? 

Mark A. Greene 2013 Resumo 

Archives for All: 
Professional Responsibility 
and Social Justice 

Randall C. 
Jimerson 

2007 Título 
Resumo 
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The Strange Career of Jim 
Crow Archives_ Race, 
Space, and History in the 
Mid-TwentiethCentury 
American South 

Alex H. Poole 2014 Palavra-Chave 
Resumo 

Pinkett’s Charges: 
Recruiting, Retaining, and 
Mentoring Archivists of 
Color in the Twenty-First 
Century 

Alex H. Poole 2017 Palavra-Chave 
Resumo 

Be Damned Pushy at 
Times”: The Committee on 
the Status of Women and 
Feminism in the Archival 
Profession, 1972–1998. 

Alex H. Poole 2018 Palavra-Chave 
Resumo 

Harold T. Pinkett and the 
Lonely Crusade of African 
American Archivists in the 
Twentieth Century 

Alex H. Poole 2017 Palavra-Chave 
Resumo 

F. Gerald Ham: Jeremiah to 
the Profession 

John A. Fleckner 2014 Palavra-Chave 
Resumo 

Being Assumed Not to Be: A 
Critique of Whiteness as an 
Archival Imperative 

Mario H. 
Ramirez 

2015 Resumo 

Archival Divides and 
Foreign Countries? 
Historians, Archivists, 
Information-Seeking, and 
Technology: Retrospect and 
Prospect 

Alex H. Poole 2015 Resumo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O texto Be Damned Pushy at Times”: The Committee on the Status of Women 

and Feminism in the Archival Profession, 1972–1998, publicado em 2018, de autoria 

de Alex H. Poole não foi analisado, haja vista a impossibilidade de acesso ao conteúdo 

devido ao controle de acesso do periódico.  

Quadro 21 - Dados do texto A Critique of Social Justice as an Archival 

Imperative: What Is It We’re Doing That’s All That Important? 

TÍTULO: A Critique of Social Justice as an Archival Imperative: What Is It We’re Doing 

That’s All That Important? 

AUTOR (ES): Mark A. Greene 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2013 
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JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: “Não é tarefa do arquivista liderar a cruzada pela 

justiça social. Mas é seu trabalho buscar, adquirir e disponibilizar os documentos que, entre 

outras coisas, permitirão aos cruzados da justiça social mostrar que a injustiça ocorreu. 

Sem o trabalho do arquivista, seria impossível apresentar provas. Se acreditarmos no 

objetivo de algo chamado justiça social, podemos ter orgulho de que nossa profissão 

garanta que a documentação relevante sobreviva. Se não acreditamos na chamada justiça 

social, ainda podemos nos orgulhar de que nossos arquivos preservem a memória e o 

significado de todas as facetas da sociedade” (GREENE, 2013, p. 328, tradução nossa) 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Teoria Arquivística  

LUTAS: Reparação 

FUNÇÕES: Produção e Preservação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo A Critique of Social Justice as an Archival Imperative: What Is It We’re 

Doing That’s All That Important? aborda as novas teorias propostas para a ética e as 

práticas profissionais na Arquivologia. O autor Mark A. Greene (2013, p. 303) 

apresenta o conceito de arquivista ativista (activist archivist) cunhado por F. Gerald 

Ham, em 1975. O conceito contempla as práticas voltadas ao ativismo, imperativo e 

promoção da justiça social.   

Greene (2013, p. 303) exprime a obrigação do arquivista em buscar a justiça 

social no trabalho diário, de ser advogado da justiça social e de ser resistência aos 

sistemas dominantes provocadores de desigualdades. 

O autor também debate sobre a relação entre neutralidade e objetividade, 

apresentando concordâncias e contraposições relativas aos conceitos e ideias de 

Randall C. Jimerson.  

Quadro 22 - Dados do texto Archives for All: Professional Responsibility and 

Social Justice 

TÍTULO: Archives for All: Professional Responsibility and Social Justice 

AUTOR (ES): Randall C. Jimerson 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2007 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: "A proteção arquivística de documento, portanto, 

serve à necessidade vital de garantir justiça social e proteger os direitos dos cidadãos. 

Como John McDonald afirma: “Sem registros, não pode haver demonstração de 
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responsabilidade. Sem evidência de responsabilidade, a sociedade não pode confiar em 

suas instituições públicas" (JIMERSON, 2007, p. 266, tradução nossa) 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Teoria Arquivística 

LUTAS: Reparação 

FUNÇÕES:  Produção, Avaliação, Incorporação, Classificação, Descrição e Indexação, 

Difusão e Preservação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo Archives for All: Professional Responsibility and Social Justice, de 

autoria de Randall C. Jimerson (2007, p. 252, tradução nossa) é categórico ao afirmar 

no início do texto que os arquivistas devem usar seu poder na determinação de quais 

arquivos serão preservados para as gerações futuras e na interpretação dessa 

documentação para os pesquisadores em benefício de todos os membros da 

sociedade. Nessa afirmação, nota-se o importante papel da avaliação enquanto 

definidora do destino dos arquivos, fontes de direitos, provas e memória.  

Jimerson (2007, p. 255 – 256, tradução nossa) enfatiza o poder dos Arquivos 

para a sociedade e de sua contribuição para reparar as injustiças existentes, 

responsabilizando agentes por suas irregularidades, preservar identidades e resistir a 

pressões políticas. O autor também aborda questões pertinentes às políticas públicas 

e governos de acesso aberto. 

Quadro 23 - Dados do texto The Strange Career of Jim Crow Archives_ Race, 

Space, and History in the Mid-TwentiethCentury American South 

TÍTULO: The Strange Career of Jim Crow Archives_ Race, Space, and History in the 

Mid-TwentiethCentury American South 

AUTOR (ES): Alex H. Poole 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2014 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: "O trabalho diário dos arquivistas deve representar 

um compromisso inabalável com a justiça social […] Os arquivistas devem promover 

accountability, governo aberto, diversidade e justiça social. Devem abraçar seu “ser 

arquivístico” enquanto se engajam em um ativismo arquivístico”. (POOLE, 2014, p. 53, 

tradução nossa). 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Movimento Negro 

LUTAS: Reparação 

FUNÇÕES: Difusão 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo The Strange Career of Jim Crow Archives_ Race, Space, and History 

in the Mid-Twentieth Century American South, de autoria de Alex H. Poole (2014, p. 

23, tradução nossa) analisa as práticas do arquivista Jim Crow que colaboraram com 

a manutenção da segregação racial e dos acadêmicos afro-americanos que 

desafiaram os atos racistas do profissional.  

Poole (2014, p. 23) contempla o poderio exercido pelos Arquivistas, ao afirmar 

de modo categórico que os Arquivos não são um espaço neutro e explicita a 

negligência dos profissionais colaborando com a segregação, reiterando a 

necessidade de responsabilização por atos ilícitos e imorais. 

O autor (POOLE, p. 26, tradução nossa) também versa sobre o baixo número 

de oportunidades de acesso dada aos negros e aspira a justa distribuição dos 

recursos, sobretudo informacionais.  

 

Quadro 24 - Dados do texto Pinkett’s Charges: Recruiting, Retaining, and 

Mentoring Archivists of Color in the Twenty-First Century 

TÍTULO: Pinkett’s Charges: Recruiting, Retaining, and Mentoring Archivists of Color in the 

Twenty-First Century 

AUTOR (ES): Alex H. Poole 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2017 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: Não apresenta 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Movimento Negro 

LUTAS: Não apresenta 

FUNÇÕES: Não apresenta 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo Pinkett’s Charges: Recruiting, Retaining, and Mentoring Archivists of 

Color in the Twenty-First Century, trata das questões pertinentes a diversidade étnica 

e racial na profissão de arquivista. O autor Alex H. Pool realizou um trabalho de 

pesquisa com 28 ganhadores do Prêmio Pinkett e agrupou os resultados em 7 

categorias: experiências de graduação (undergraduate experiences), ciências da 

informação e de bibliotecas (information and library Science), área de arquivos (the 

archives field), relações de orientação (mentoring relationships), diversidade no 

trabalho (diversity at work), the Society of American Archivists, lições aprendidas e 



50 
 

recomendações para arquivistas de cor (lessons learned and recommendations to 

archivists of color). 

É relevante informar que embora o termo “Social Justice” fora recuperado nas 

palavras-chave do texto, o mesmo não desenvolve estudos sobre a justiça social na 

Arquivologia, tampouco aborda conceitos e objetivos relacionados ao tema. Deste 

modo, não foi possível identificar o entendimento do autor a respeito das categorias 

definidas. 

Quadro 25 - Dados do texto Harold T. Pinkett and the Lonely Crusade of African 
American Archivists in the Twentieth Century 

TÍTULO: Harold T. Pinkett and the Lonely Crusade of African American Archivists in the 

Twentieth Century 

AUTOR (ES): Alex H. Poole 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2017 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: Não apresenta 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Movimento Negro 

LUTAS: Não apresenta 

FUNÇÕES: Não apresenta 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 O artigo Harold T. Pinkett and the Lonely Crusade of African American 

Archivists in the Twentieth Century versa sobre diversidade e inclusão racial e étnica 

na profissão de arquivista, analisando a históra de Harold T. Pinkett. De acordo com 

o escritor Alex H. Poole (2017, p. 296), Pinkett foi o primeiro arquivista afro-americano 

empregado pelos Arquivo Nacional dos Estados Unidos e o primeiro afro-americano 

a ser nomeado Companheiro da Sociedade dos Arquivistas Americanos, para editar 

o periódico The American Archivist e para servir no Conselho da Sociedade dos 

Arquivistas Americanos. 

Embora o termo “Social Justice” fora recuperado nas palavras-chave do texto, 

o mesmo não desenvolve estudos sobre a justiça social na arquivologia, tampouco 
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aborda conceitos e objetivos relacionados ao tema. Deste modo, não foi possível 

identificar o entendimento do autor a respeito das categorias definidas. 

 

Quadro 26 - Dados do texto F. Gerald Ham: Jeremiah to the Profession 

TÍTULO: F. Gerald Ham: Jeremiah to the Profession 

AUTOR (ES): John A. Fleckner 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2014 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: Não apresenta 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Teoria Arquivística  

LUTAS: Não apresenta 

FUNÇÕES: Não apresenta 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo F. Gerald Ham: Jeremiah to the Profession, estuda a vida profissional 

de F. Gerald Ham através de seus escritos e experiências, buscando compreender 

suas contribuições para a profissão e a maneira como suas ideias permanecem. O 

autor John A. Fleckner discorre sobre as mudanças no âmbito da profissão e 

apresenta as perspectivas de Ham sobre o futuro.  

Embora o termo “Social Justice” fora recuperado nas palavras-chave do texto, 

o mesmo não desenvolve estudos sobre a justiça social na Arquivologia, tampouco 

aborda conceitos e objetivos relacionados ao tema. Deste modo, não foi possível 

identificar o entendimento do autor a respeito das categorias definidas. 

 

Quadro 27 - Dados do texto Being Assumed Not to Be: A Critique of Whiteness 

as an Archival Imperative 

TÍTULO: Being Assumed Not to Be: A Critique of Whiteness as an Archival Imperative 

AUTOR (ES): Mario H. Ramirez 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2015 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: Não apresenta 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Teoria Arquivística 

LUTAS: Não apresenta 

FUNÇÕES: Não apresenta 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo Being Assumed Not to Be: A Critique of Whiteness as an Archival 

Imperative, de autoria de Mario H. Ramirez (2015, p. 339, tradução nossa), toma como 
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base o trabalho do autor Mark Greene (2013) e tece críticas acerca das razões dessa 

resistência ao "político" e ao crítico nos arquivos, e as implicações problemáticas dos 

esforços para afirmar continuamente a neutralidade, se não a objetividade, de espaço 

de arquivo. 

O texto, todavia, não desenvolve diretamente estudos sobre a relação da justiça 

social nos arquivos, por isso, não foi possível extrair trechos que representassem as 

categorias determinantes para os fins do trabalho. 

 

Quadro 28 - Dados do texto Archival Divides and Foreign Countries? 

Historians, Archivists, Information-Seeking, and Technology: Retrospect and 

Prospect 

TÍTULO: Archival Divides and Foreign Countries? Historians, Archivists, Information-

Seeking, and Technology: Retrospect and Prospect 

AUTOR (ES): Alex H. Poole 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2015 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: Não apresenta 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Teoria Arquivística 

LUTAS: Não apresenta 

FUNÇÕES: Não apresenta 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O artigo Archival Divides and Foreign Countries? Historians, Archivists, 

Information-Seeking, and Technology: Retrospect and Prospect, de autoria de Alex H. 

Poole (2015) se atém a estuda os vínculos e as relações entre o historiador e o 

arquivista, os métodos de estudos e suas implicações.  

O texto não aborda a temática interessante a este trabalho, apesar de os termos 

pesquisados aparecerem no decorrer do texto. Deste modo, não foi possível extrair 

trechos que representassem as categorias determinantes para os fins do trabalho. 

 

 4.4 Brapci 
 

Na Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da 

Informação, apenas um artigo pertinente foi recuperado nas pesquisas em título, 

palavras-chaves e resumo utilizando os termos “Social Justice AND Archives”, 

conforme o quadro abaixo: 
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Quadro 29 - Artigos recuperados na BRAPCI 

Título Autor Ano de 
Publicação 

Área De 
Conteúdo 

Archivos, derechos 
humanos y memoria.Una 
revisión de la literatura 
académica internacional 

LOPERA, Marta 
Lucía Giraldo 

2017 Título 
Resumo 
Palavra-chave 

Fonte: Elaborado pelo autor 

TÍTULO:  Archivos, derechos humanos y memoria.Una revisión de la literatura académica 

internacional 

AUTOR (ES): Marta Lucía Giraldo Lopera 

ANO DE PUBLICAÇÃO: 2017 

JUSTIÇA SOCIAL NOS ARQUIVOS: "Algunos de los retos que proponen los autores que 

hacen parte de este enfoque son los siguientes: el archivista debe situarse en un plano que 

permita la comprensión de la justicia social como una guía orientadora de la praxis; debe 

ser consciente de las estructuras raciales y económicas que producen la desigualdad y la 

marginación de ciertos grupos en el seno de las sociedades; debe analizar los efectos y 

resultados de un acceso pleno a la información, haciendo uso de herramientas tecnológicas. 

Para el logro de los anteriores desafíos, plantean como necesaria una transformación en 

los planes de estudio y programas de formación archivística, orientada hacia la toma de 

conciencia frente a la responsabilidad social de la profesión" (LOPERA, 2017, p. 138) 

CONTEXTOS E COMUNIDADES: Teoria Arquivística 

LUTAS: (Re)construção da Identidade 

FUNÇÕES: Descrição e Indexação e Difusão 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 O artigo Archivos, derechos humanos y memoria. Una revisión de la literatura 

académica internacional, sintetiza os estudos relativos as relações entre arquivos, 

direitos humanos e memória coletiva produzidas nos últimos 20 anos. A autora Marta 

Lucía Giraldo Lopera (2017, p.125, tradução nossa) definiu quatro abordagens:  

1) a concepção do arquivo como evidência de violações de direitos humanos; 

2) a revisão crítica do papel dos documentos, arquivos e arquivistas na 

construção da memória coletiva; 3) justiça social como guia para a práxis 

arquivística; e 4) os arquivos como lugares de memória e territórios de disputa 

sobre os diferentes sentidos do passado.  
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Lopera (2017, p. 129) disserta sobre a difusão dos arquivos e democratização 

do acesso como forma de promoção da justiça social, através da justa distribuição dos 

recursos informacionais.  

 Diante dos dados expostos, serão analisados na próxima sessão os resultados 

das análises realizadas com o objetivo de compreender o universo selecionado, tendo 

como base as categorias e variáveis definidas na pesquisa. 
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.5 COMPREENDENDO A JUSTIÇA SOCIAL NA ARQUIVOLOGIA: Análise dos 

Resultados 

Do universo de 25 artigos recuperados, 24 deles foram analisados, com 

exceção do texto Be Damned Pushy at Times”: The Committee on the Status of 

Women and Feminism in the Archival Profession, 1972–1998, de Alex H. Poole, 

devido a indisponibilidade do texto para acesso gratuito. Os trabalhos contemplam um 

período de 12 anos, sendo a publicação mais antiga de 2006 e a mais recente de 

2018, ambas publicadas pela revista Archival Science.  Os anos de 2015 e 2017 

registraram a maior incidência de artigos, ambos com 4 publicações; os períodos de 

2006 a 2009 registraram a menor incidência, ambos com 1 publicação. 

 Gráfico 1 - Quantidade de publicações por ano 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 2 - Quantidade de publicações por periódico

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 3 - Número de ocorrências por contextos e comunidades 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 4 - Número de ocorrências dos contextos e comunidades por periódicos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na categoria Lutas foram estabelecidas variáveis que expressam o propósito 

da justiça social nos arquivos. Tais variáveis são: (Re)construção da identidade, 

Reconciliação, Reconhecimento, Reivindicação, Reparação e Revisão Teórica. Como 

houveram artigos que não dissertavam diretamente sobre o tema investigado, não foi 

possível classifica-lo em nenhuma variável pré-estabelecida. O resultado da análise 

foi estruturado nos gráficos abaixo. 

Gráfico 5- Número de ocorrências por lutas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 6 - Número de ocorrências dos lutas por periódicos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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artigos selecionados não tratavam do tema em foco, por isso, não apresentavam 

funções ligadas a promoção da justiça social. As funções com maiores números de 

ocorrências foram Difusão e Produção, com 13 e 12 ocorrências respectivamente; 7 

artigos não apresentaram funções; A função arquivística compreendida em menos 

textos foi a Classificação, com 2 aparições. 

Gráfico 7- Número de ocorrências por funções 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 8 - Número de ocorrência de funções por periódicos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Deste modo, após sistematizar os dados extraídos, foi possível conceber que 

os entendimentos sobre a promoção da justiça social através da Arquivologia e dos 

arquivos vem por meio: 

a) do reconhecimento e resistência das estruturas de poder dominantes, 

responsáveis pela desigualdade e injustiça; da utilização dos processos 

pertinentes à práticas arquivísticas visando o benefício de comunidades 

marginalizadas, possibilitando garantias de direitos, construção e 

manutenção de sua memória social;  

b) A democratização do acesso aos arquivos e políticas voltadas para a 

promoção com vistas a alcançar os cidadãos com menos recursos.  

A Arquivologia orientada à justiça social concatena as práticas conduzidas 

pelas justiças procedimental, distributiva e inclusiva e conta com o ativismo do 

profissional diante das questões de desigualdade e injustiça.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho reuniu informações a respeito das publicações relativas à 

justiça social nos Arquivos em âmbito nacional e internacional, clarificando as 

tendências e inclinações dos entendimentos globais.  

É importante ressaltar que dentre as 25 publicações selecionadas, nenhuma 

delas é de origem brasileira. A busca na BRAPCI resultou na publicação de uma 

revista colombiana. Deste modo, se comprova a escassez de produções acadêmicas 

que debruçam sobre a Justiça Social no contexto dos Arquivos e da Arquivologia e se 

recomenda investimentos intelectuais direcionados ao assunto.  

 Foi possível, enxergando as tendências temáticas nos contextos da justiça 

social, inferir sobre as propostas de revisões teóricas em que a Arquivologia está 

propensa, como as mudanças no modelo teórico voltadas à uma empatia radical e 

uma ética do cuidado citadas por Caswell e Cifor (2016);o conceito de arquivista 

ativista (activist archivist) cunhado por cunhado por F. Gerald Ham e apresentado por 

Mark A. Greene (2013), no sentido da busca pela justiça social no trabalho diário; e a 

responsabilidade social do arquivista, debatida por Randall C. Jimerson (2007). 

  O trabalho também possibilitou tomar ciência das iniciativas comunidades em 

busca de reparação histórica e perceber a crescente na produção acadêmica em 

âmbito internacional. Convém, sugerir que os membros de comunidades e grupos 

marginalizados e injustiçados alcancem o protagonismo nas produções acadêmicas 

relativas as suas respectivas realidades, ocupando o seu lugar de fala e apresentando 

suas perspectivas. 

 No Brasil, as pesquisas sobre justiça social no contexto dos Arquivos e da 

Arquivologia se encontra embrionária e sem muitas expectativas para o avanço. No 

entanto, mesmo não sendo uma área com tendências de crescimento, é de 

considerável importância que os Arquivistas assumam a postura orientada à justiça 

social para que, no exercício da profissão, sejamos mais inclusivos, democráticos e 

promotores igualdade e da justiça, principalmente da justiça social. 
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