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[...] no plano seguinte, a cópia do mesmo recibo entregue 

ao Depto de Cadastramento é subitamente carimbada 

(num close no documento) por uma mão “sem dono”, com 

dizeres que identificam o departamento. Logo em seguida, 

o formulário é colocado com selvajaria num espeto para 

ser endereçado à próxima etapa no intricado trâmite 

burocrático do Ministério [...] (SILVA; ROMÃO, 2014, 

p. 7). Descrevendo cena do filme BRAZIL, o filme. 

Direção: Terry Gilliam. [Reino Unido]: Embassy 

International Pictures, 1985.  
 

 
O arquivo, para o desconstrucionismo, não é um refúgio 

calmo para os profissionais, acadêmicos e trabalhadores 

práticos. Ele é ... uma arena na qual batalhas por 

significado e significação são travadas. Uma babel de 

histórias. Lugar e espaço de complexos jogos de poder 

sempre moventes. No arquivo, não há como manter suas 

mãos limpas. Nesse sentido, as noções de profissão, 

ensino e prática precisam ser reimaginadas (HARRIS, 

2001, p.11. Tradução nossa). 
 

 



 
 

RESUMO 

 

 

Tem como objetivo identificar e analisar, por meio da função de descrição arquivística, como 

o saber arquivístico vem abordando a questão da leitura/interpretação em arquivos. Sua 

fundamentação teórica situa-se nos estudos da Teoria do Discurso de Linha Francesa que 

problematiza a leitura. Busca por meio do levantamento de referências recentes, em quatro 

periódicos nacionais e um internacional, identificar as fontes teóricas que lhes fornecem 

fundamento para tratar da descrição arquivística e assim observar como se desenvolve a 

temática da leitura/interpretação. Conclui-se que há um descompasso entre a literatura 

nacional e a internacional a respeito do tema proposto.  

 

Palavras-chave: Leitura/Interpretação. Descrição arquivística. Arquivologia. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
 
This paper aims at identifying and analyzing, through archival description function, the way 

that archival knowledge addresses the reading/interpretation issue. Its theoretical basis lies in 

the studies of French Discourse Theory, which problematizes the theme of reading. It aims, 

through the research of recent references in one international and four national journals, at 

identifying the theoretical sources on which they are based, in order to address the archival 

description and, thus, observe how it develops the theme of reading/interpretation. It 

concludes that there is a mismatch between national and international literature regarding the 

proposed theme. 

 

Keywords: Interpretation. Archival description. Archival science. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

O arquivo, enquanto conjunto de documentos produzido e acumulado de forma orgânica 

no decorrer das atividades de uma pessoa física ou jurídica, encontra-se muito associado ao 

papel administrativo e histórico que desempenha. Schellenberg (2006) aponta quatro fatores 

que levaram à constituição de arquivos públicos na França, na Inglaterra e nos Estados 

Unidos: o primeiro foi a necessidade de melhorar a eficiência do governo; o segundo foi de 

ordem cultural, pois os arquivos são um tipo de fonte de cultura, juntamente de bibliotecas e 

museus; o terceiro foi com o objetivo de estabelecer uma nova ordem social, visto que os 

arquivos eram úteis na construção dessas novas relações econômicas e políticas; o quarto foi 

de ordem oficial, uma vez que os documentos eram necessários para as atividades 

governamentais e expressavam a sua origem e seu desenvolvimento. Jardim e Fonseca (2005) 

apontam que a concepção das instituições arquivísticas como local a serviço da história, 

especialmente nas Américas e Europa até parte do século XX, refletiu também na constituição 

do campo arquivístico. Os autores evidenciam que esse saber foi construído pelo e para o 

Estado, sublinhando essa marca na formação e na prática arquivísticas. 

Essas concepções do arquivo permanecem muito fortes, porém a perspectiva de uma 

arquivística contemporânea traz um redimensionamento do campo e um espaço para novas 

reflexões. Nesse sentido, é possível (re)pensar a temática da leitura/interpretação em arquivos, 

que abre novas possibilidades, uma vez que problematiza aspectos já naturalizados pelo 

campo.  

A origem do projeto de pesquisa apresentado na seleção do mestrado se encontra nas 

Considerações Finais alcançadas no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Graduação. O 

trabalho foi intitulado Entre a técnica e a interpretação: análise da literatura sobre avaliação e 

seleção de documentos e sua relação com a memória. 

Naquele colocou-se como questão investigar se na literatura e nos manuais de 

instituições públicas brasileiras a avaliação e a seleção de documentos eram abordadas pelo 

viés de importância da preservação da memória ou se baseavam, estritamente, em uma 

perspectiva administrativa. Isso foi analisado a partir do reconhecimento do que significa a 

função de avaliação e de seus impactos. Comumente fala-se da importância de preservação da 

memória, por isso consideramos relevante investigar qual perspectiva era focalizada nas 

justificativas e técnicas indicadas na literatura brasileira sobre o tema. 

O ponto de partida foi a leitura do artigo do professor José Maria Jardim, A Invenção 

da Memória nos Arquivos Públicos (1995), no qual questionava os conceitos utilizados na 
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literatura que trata da memória nas práticas dos arquivos. Apontava-se para aspectos pouco 

discutidos na arquivologia: sua principal crítica, em nossa análise, volta-se para a avaliação e 

seleção de documentos. O autor observava que havia na área um discurso que buscava 

justificar retoricamente esse processo, apoiando-o no viés memorial; no entanto, notou que 

em muitas abordagens esses conceitos se distanciam. Com a finalização da pesquisa, 

observou-se que os parâmetros de avaliação voltavam-se mais para o viés administrativo do 

que para o memorial, embora se enunciasse uma preocupação em preservar a 

memória/história.  

Entretanto, percebeu-se que o problema da avaliação de documentos estava além da 

divisão entre o administrativo e o memorial. O desenvolvimento da pesquisa fez com que se 

chegasse à questão do juízo de valor envolvido na tarefa; isso significa dizer que se 

identificou a avaliação de documentos como uma atividade de leitura e interpretação.  

A prática arquivística envolve variadas tarefas de leitura/interpretação, que vêm sendo 

abordadas como tal. A avaliação de documentos, como identificada na pesquisa anterior, é 

uma dessas. Seu objetivo é o estabelecimento de valor aos documentos, com o intuito de 

determinar prazos de guarda. No entanto, a negação de seu caráter interpretativo é referendada 

por autores do campo, como é o caso de Camargo (2003), quanto ao processo de redução da 

massa documental. Sua concepção deixa, ainda, margem para se pensar que há transparência 

nos sentidos do documento de arquivo. 

 
A procura de “reservas de sentido” nos documentos de arquivo pode ser um 

belo exercício de imaginação ou futurologia, mas não tem nenhum 

cabimento no processo de avaliação, sobretudo de material cuja propriedade 

de autocontextualização é notória. (CAMARGO, 2003, p.16) 

 

 A negação da leitura/interpretação também ocorre quando se busca contorná-la. Ainda 

no âmbito da avaliação de documentos, Soares (1981) afirma que a atividade não deve ser 

realizada a partir de “intuição” ou baseada em “critérios subjetivos”. Para isso, ao aplicar 

metodologia em determinado órgão, afirma apoiar-se em critérios “puramente objetivos”. No 

entanto, sendo impossível fugir à leitura, sugere um momento em que haverá (ou será 

necessária) a aplicação de critérios que serão derivados da interpretação do avaliador dos 

documentos. 

 

A metodologia que estamos desenvolvendo baseia-se, sobretudo, em 

critérios objetivos. No futuro, após aplicados os critérios objetivos e 

adotadas as medidas preconizadas pela arquivística moderna, se ainda 
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subsistirem problemas relativos a espaço, só então, será oportuno cogitar-se 

da aplicação do critério da importância. (SOARES, 1981, p.49) 

 

 Ao lado da avaliação de documentos, a descrição arquivística é outra atividade que 

envolve interpretação. Esta se refere ao processo de representação de um acervo arquivístico, 

buscando apresentar o conteúdo e o contexto de produção do conjunto documental. “Segundo 

a Society of American Archivists (2002), seu propósito é o de identificar, gerenciar, 

estabelecer controle intelectual, localizar, explicar o acervo arquivístico e promover o 

acesso”. (SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS apud ANDRADE; SILVA, 2008, p. 

15). 

Menezes (2006) sublinha que um conjunto documental submetido à descrição 

apresenta aspectos objetivos ligados à data, local, autor etc. Mas também aspectos subjetivos 

que se referem à análise do conteúdo informacional dos documentos – logo a uma leitura 

possível do conjunto.  

 A Norma 12676 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da análise de 

documentos e do estabelecimento de assunto, considera a possibilidade de o indexador ou, 

nesse caso, o responsável pela descrição arquivística ser capaz de realizar uma “leitura 

neutra” para a atribuição de assunto. Sendo assim, afirma que: 

 
A imparcialidade por parte do indexador é um fator necessário para se obter 

consistência na indexação. Julgamentos subjetivos na identificação de 

conceitos e a consequente escolha de termos de indexação afetam 

inevitavelmente o desempenho do sistema de indexação. (ABNT, 1992, p. 4) 

 

 Complementando a abordagem da Norma 12676, Menezes (2006, p. 19) assinala ainda 

que esta “[...] considera a leitura total do documento como ‘impraticável’, oferecendo ao 

indexador a possibilidade do texto ser analisado através do exame de partes como título, 

resumo, sumário, etc”.  

 
Assim, pode-se delimitar a questão norteadora desta dissertação de mestrado: A 

leitura/interpretação em arquivologia. Seu problema reside na identificação e análise das 

maneiras pelas quais o saber arquivístico vem tratando a questão da leitura em arquivos.  

Essa questão se configura tendo por base o pensamento linguístico da Análise de 

Discurso de Linha Francesa – daqui em diante AD – formulada por Michel Pêcheaux e no 

Brasil representada, principalmente, por Eni Orlandi, que problematiza a leitura: para a AD 

não há leitura sem interpretação.  
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A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, 

não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do 

discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, 

de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em 

movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o 

homem falando (ORLANDI, 2012a [1999], p. 15). 

 

Considera-se que tal abordagem não é facilmente assimilável pelo campo 

informacional, que vem contornando a questão da leitura/interpretação, apagando sua 

complexidade com uma (im)possível “objetividade” e/ou “neutralidade”, ou, ainda, ignorando 

a existência da temática. Na construção do problema de pesquisa, durante levantamento 

preliminar para identificar a forma de tratamento do tema, observou-se que essa abordagem 

de leitura/interpretação em arquivos é incipiente. O que se pretende trazer à discussão é que, 

na tentativa de se apagar a interpretação e a complexidade que isso envolve, perde-se de vista 

o que está em jogo na leitura que fazemos. 

Para a AD, a produção de sentido está inserida nos processos histórico-sociais; por 

isso, o sujeito é levado a interpretar independentemente da circunstância, principalmente 

porque a literalidade já é um efeito discursivo. A AD não concebe a ideia de que o sentido é 

imanente à palavra. 

Ao se pensar que os sentidos de um documento são transparentes, ao se acreditar em 

sua transparência, não são levadas em consideração as forças que o constituíram. Pelo 

funcionamento da ideologia
1
, o sujeito arquivista não percebe sua convocação para assumir 

determinado sentido em vez de outro.  

Durante o seminário A Arquivologia Contemporânea em Debate, Silva (1981), em 

resposta a um dos participantes, tratando da avaliação de documentos, aponta para o caráter 

interpretativo da atividade e leva em consideração as condições sócio-históricas que 

atravessam essa prática.  

O arquivista Terry Cook, teórico do que intitula concepção pós-moderna da 

arquivologia, propõe uma desnaturalização dos documentos e seu efeito de transparência. 

Entende que “O documento é um sinal, um significante, uma construção mediada e em 

constante mudança, não um receptáculo vazio no qual atos e fatos são derramados” (COOK, 

2012, p. 131). Dessa forma, ressalta a importância de debater essas nuances em vez de tratá-

las como inexistentes. 

 

                                            
1
 Para a Análise de Discurso, “A ideologia [...] é interpretação de sentido em certa direção, direção determinada 

pela relação da linguagem com a história em seus mecanismos imaginários. A ideologia não é, pois, ocultação 

mas função da relação necessária entre a linguagem e o mundo” (ORLANDI, 2012, p. 31). 
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[...]. O contexto por trás do texto, as relações de poder que modelam o 

patrimônio documental, e até a estrutura do documento, o sistema de 

informação residente e as convenções narrativas, são mais importantes que a 

coisa objetiva em si ou o seu conteúdo. Fatos em textos não podem ser 

separados da sua atual ou passada interpretação, nem o autor do assunto ou o 

público, tampouco o autor da sua obra, ou obra do contexto. Nada é neutro. 

Nada é imparcial. Nada é objetivo. Tudo é moldado, apresentado, 

representado, reapresentado, simbolizado, significado, assinado, construído 

pelo orador, fotógrafo, escritor, com um propósito definido. [...]. Os textos 

(incluindo imagens) são todos uma forma de narração muito mais 

preocupada com a construção de consistência e harmonia para o autor, 

melhorando posição e ego, em conformidade com as normas de organização 

e os padrões de discurso retórico, do que com evidências de atos e fatos, ou 

enquadramentos jurídicos ou legais. E não existe apenas uma narrativa numa 

série ou coleção de documentos, mas muitas narrativas e histórias, servindo a 

muitos propósitos para muitos públicos, através do tempo e do espaço 

(COOK, 2012, p. 128-129). 

 
 Também sobre o trabalho com acervos textuais, Lucas (2000), no campo da 

Biblioteconomia, levantou o problema da leitura/interpretação. Em Leitura e interpretação em 

biblioteconomia tratou do bibliotecário-leitor, especialmente na leitura que realiza enquanto 

indexador de textos. Buscou observar “[...] a formação discursiva, as condições de produção, 

a intertextualidade, que constroem o imaginário do bibliotecário em sua prática de leitura, o 

seu lugar marcado na divisão social do trabalho de leitura
2
” (LUCAS, 2000, p. 14, grifo 

nosso). 

 

[...]. Os bibliotecários, os cientistas da informação, têm como meta 

profissional a organização da informação, reservas de conhecimento 

acumuladas, e buscam, por meio de técnicas e métodos, atingir, além da 

organização do conhecimento, o controle terminológico, buscando a 

universalização (a homogeneização, mesmo) das linguagens de acesso a este 

conhecimento por meio de linguagens documentárias (tesauro, 

terminologias, listas de cabeçalhos) (LUCAS, 2000, p. 51). 

 

A arquivologia, principalmente após a valorização do considerado “conteúdo 

informacional registrado” nos documentos, é um campo do conhecimento que passa a 

dialogar com a ciência da informação, que tem a informação como foco. Assim, a relevância 

dessa pesquisa se sustenta na possibilidade de contribuir para uma investigação teórica de um 

assunto que atravessa o campo informacional. 

 
[...], se hoje a Ciência da Informação se reconhece como ciência social, 

alguns de seus setores relutam em assumir todas as implicações da condição 

de disciplina interpretativa, via trabalho com linguagens, registros e 

representações (FREITAS, 2007, p.3). 

 

                                            
2
 Baseado em Pêcheux (1997). 



14 
 

O objetivo geral da pesquisa é, a partir da produção teórica sobre a atividade da 

descrição arquivística, identificar e analisar como o conhecimento arquivístico recente vem 

abordando a questão da leitura/interpretação em arquivos.  

Para alcançá-lo, os objetivos específicos são:  

 examinar as teorias sobre leitura/interpretação, aprofundando o aporte teórico da 

teoria do discurso;  

 examinar a descrição arquivística como função que envolve 

leitura/interpretação;  

 reconhecer as principais fontes sobre a atividade em foco na literatura 

arquivística recente; 

  analisar criticamente como esta vem sendo trabalhada na literatura arquivística.   

A estrutura desta dissertação segue, no segundo capítulo, com a apresentação da 

metodologia desenvolvida para execução da pesquisa. 

No terceiro capítulo apresentamos o marco teórico conceitual dividido em três pontos, o 

primeiro buscando pelos sentidos do arquivo, o segundo tratando das teorias da significação 

na linguagem e o terceiro abordando brevemente a seletividade da informação e os regimes de 

informação. 

O quarto capítulo dedica-se à análise e exposição dos resultados da pesquisa, seguido de 

Conclusão, Referências e Apêndice. 
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2 METODOLOGIA 

 

Visando ao alcance do nosso objetivo geral – identificar e analisar, a partir do viés da 

descrição arquivística, como a arquivologia vem abordando a questão da leitura/interpretação 

em arquivos –, desenvolvemos os métodos apresentados a seguir para atender aos objetivos 

específicos. 

Para alcançar o primeiro objetivo específico – examinar as teorias sobre 

leitura/interpretação aprofundando o aporte teórico da teoria do discurso – inicialmente, 

procedemos ao estudo introdutório de literatura sobre as teorias linguísticas que trabalham 

com leitura e sentidos, para fornecer fundamento teórico à pesquisa. Em seguida, 

aprofundamos estudos da teoria do discurso de linha francesa, a partir especialmente de 

Michel Pêcheux, Eni Orlandi, Tania Clemente de Souza e Claudine Haroche, em seus aportes 

aos processos interpretativos e em sua concepção de “arquivo como efeito do trabalho 

simbólico” (SOUZA, 1996).  

Para atender ao segundo objetivo específico, examinar a descrição arquivística como 

função que envolve leitura/interpretação, realizamos novos levantamento e revisão de 

literatura, neste momento no campo arquivístico, com o objetivo de identificar os 

procedimentos recomendados na própria para o desenvolvimento da função com excelência. É 

importante dizer que, a princípio, pretendíamos trabalhar o máximo de funções possíveis. 

Ainda nos primeiros contatos com a literatura, compreendemos que diferentes funções da área 

são atravessadas pela questão da leitura. Rousseau e Couture (1998, p. 265) as identificam 

como: criação, avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e difusão. Porém, 

no decorrer da pesquisa, percebemos que, para melhor análise dos dados, deveríamos optar 

por apenas uma função; por isso, escolhemos a descrição arquivística.  

Para atender ao nosso terceiro objetivo específico, reconhecer as principais fontes 

sobre a atividade em foco na literatura arquivística atual, procedemos à construção do campo 

empírico da pesquisa. Na elaboração do conjunto da literatura a ser analisado, inicialmente 

selecionamos artigos relacionados à função de descrição em três periódicos científicos da 

área, considerando a representatividade, excelência e atualidade de suas produções. A escolha 

também levou em conta que fossem especializados na temática arquivística ou que, ao menos, 

possuíssem um número significativo de trabalhos nesse viés. A princípio seriam dois 

periódicos nacionais e um internacional: Arquivo & Administração, Informação Arquivística 

e Archivaria respectivamente. 
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Ao estabelecer esses periódicos como nosso campo, observamos, entretanto, uma 

escassez de trabalhos nacionais que abordassem a função alvo de nossa pesquisa. Para que o 

número de artigos nacionais se equiparasse minimamente em quantidade aos internacionais, 

foi necessário incluir mais dois periódicos nacionais à busca: Ponto de Acesso e Acervo.  

No caso internacional, devido à dificuldade de acesso a alguns exemplares da 

Archivaria, fizemos a substituição pelo periódico Archival Science, que, além de ser relevante 

na área, estava inteiramente disponível para consulta no portal de periódicos da Capes
3
. Logo, 

o acesso passou a ser um dos critérios para a escolha do periódico internacional. Assim, nosso 

campo empírico ficou definido como a produção recente sobre descrição arquivística 

publicada em: Arquivo & Administração, Informação Arquivística, Ponto de Acesso, Acervo e 

Archival Science.  

A busca tinha como interesse inicial cobrir a produção de conhecimento recente sobre 

descrição arquivística. Objetivávamos conhecer os fundamentos da literatura recente para 

tratar da descrição. Uma vez que a produção dos últimos três anos – intervalo inicialmente 

estabelecido – foi insuficiente para a análise, fez-se necessário estender o prazo. Em alguns 

casos, o levantamento abrangeu dez anos. Não tivemos o interesse de ampliar a busca além 

desse período, já que pretendíamos cobrir a produção recente.  

O levantamento realizado nesses periódicos nos permitiu chegar a um conjunto que 

denominamos como referências recentes
4
. Adiante relataremos como se deu a busca em cada 

um dos periódicos, iniciando pelos nacionais. 

O periódico Arquivo & Administração, editado pela Associação dos Arquivistas 

Brasileiros (AAB), teve seu primeiro número lançado em 1972. Era um periódico 

especializado nas temáticas da arquivologia. Os trabalhos apresentados traziam relevantes e 

atuais discussões da área. Permaneceu editado até o ano 2014, quando a AAB encerrou suas 

atividades. Nossa busca cobriu as edições de 2004 a 2014. 

 Descrição arquivística: foram publicados dois trabalhos, em 2006 e em 2013. 

O segundo periódico nacional, Informação Arquivística, é uma publicação recente editada 

semestralmente pela Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro (AAERJ). 

Contempla o campo da arquivologia, mas também oferece espaço a outras discussões, 

considerando o caráter interdisciplinar da área. Seu primeiro número data de 2012 e 

permanece até o presente. O período coberto nesse periódico foi de 2012 a 2015. 

                                            
3
 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. < http://www.capes.gov.br/>. 

4
 Conjunto de referências levantadas nos quatro periódicos selecionados como campo empírico da pesquisa. 
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 Descrição arquivística: um artigo publicado em 2014. 

O terceiro periódico na busca de referências recentes foi o Ponto de Acesso. Este é 

publicado pelo Instituto de Ciência da Informação – ICI, da Universidade Federal da Bahia – 

UFBA. Tem como escopo o campo informacional de maneira ampla, onde também se inserem 

as temáticas da arquivologia. Sua primeira publicação data de 2007 e segue até o momento. 

Portanto, o período coberto pelo levantamento é de 2007 a 2015. 

 Descrição arquivística: para essa função também apresentaram-se dois artigos – 2007 

e 2008. 

O último periódico nacional foi a revista Acervo, publicação do Arquivo Nacional editada 

semestralmente há trinta anos – de 1986 até hoje. Apresenta trabalhos relacionados às áreas 

das ciências humanas e sociais aplicadas. Possui muitos estudos dedicados ao campo da 

arquivologia. Nesse periódico nossa busca de fontes foi no período de 2005 a 2015. 

 Descrição arquivística: apresentou seis artigos no total. Três em 2007, dois em 2013 e 

um em 2014. Aqui cabe ressaltar que optamos por não utilizar os trabalhos referentes 

ao ano de 2007 e um referente a 2013, uma vez que estavam relacionados à 

experiência internacional. No entanto, não podemos deixar de apontar que a 

publicação desses trabalhos no periódico revela um gesto de leitura, pois, em 

determinado momento, um grupo considerou relevante a tradução e a apresentação 

dessa experiência para a reflexão nacional.  

O periódico internacional Archival Science, como apresentado por Fonseca (2005, p. 80), 

nas palavras de seus próprios editores, é uma publicação independente que se dedica 

tematicamente à “informação registrada orgânica”, embora também explicite que trabalha a 

interdisciplinaridade do campo informacional. Fonseca observa que suas abordagens se 

concentram nos aspectos teóricos da arquivologia. Sua primeira edição ocorreu em 2001 e se 

estende até o presente. Cobrimos o período de 2005 a 2015. É oportuno mencionar que 

embora se trate de apenas um periódico considerou-se que, em certa medida, houve 

representação da produção internacional. Apesar do Archival Science ser editado no Canadá, a 

maioria dos autores, tanto das referências-recentes quanto das referências-fonte, desenvolve 

seu trabalho acadêmico em outros países, como por exemplo EUA e Inglaterra.  

 Descrição arquivística: para essa função, totalizaram-se cinco artigos. Um no ano de 

2012 e dois em 2014 e 2015, respectivamente. 
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A análise das referências recentes apresentadas acima nos encaminhou ao que definimos 

como nossas referências-fonte
5
: a partir do exame dos artigos recentes selecionados, 

identificamos as fontes teóricas explicitadas pelos autores da literatura arquivística recente 

utilizadas como fundamento ao tratarem da descrição arquivística. Esse conjunto indicou os 

trabalhos que foram analisados nessa pesquisa, constituindo o que consideramos os 

fundamentos teóricos sobre a questão levantada. 

A busca nos quatro periódicos nacionais retornou o seguinte número: 

 Descrição arquivística: total de dezessete trabalhos compuseram as referências-fonte. 

Para a busca internacional: 

 Descrição arquivística: total de vinte e dois trabalhos compuseram as referências-

fonte.  

Assim, a partir do que foi fornecido pelo levantamento e pela revisão de literatura, 

verificamos as fontes teóricas indicadas na literatura arquivística, alcançando, dessa forma, 

nosso último objetivo específico. Com o aporte teórico fornecido tanto pela teoria do discurso 

quanto pela literatura arquivística, procuramos identificar e analisar como o saber arquivístico 

aborda a questão da leitura/interpretação em arquivos, partindo do viés da descrição 

arquivística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 Conjunto de referências coletadas a partir da análise dos artigos (Referências Recentes) selecionados nos 

periódicos do campo empírico, e que foi considerado como fundamentação teórica da temática em questão. 



19 
 

 

 

QUANTITATIVO DAS REFERÊNCIAS  

 

PERIÓDICOS PERÍODO REFERÊNCIAS-

RECENTES 

Número de citações - 

REFERÊNCIAS-

FONTE 

Acervo 2005 a 2015 6
6
 4 

Archival Science 2005 a 2015 5 22 

Arquivo e 

Administração 

2004-2014 2 4 

Informação 

Arquivística 

2012 a 2015 1 3 

Ponto de Acesso 2007 a 2015 2 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 Incluindo os três trabalhos do ano de 2007 e um do ano de 2013.  
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3 MARCO TEÓRICO CONCEITUAL  

 
 
 Neste tópico pretende-se fundamentar os conceitos e noções que foram recortados para 

dar suporte teórico à pesquisa. 

O trajeto histórico do saber arquivístico comumente vem sendo percorrido pela 

literatura da área a partir de datas emblemáticas ou trabalhos que se tornaram fundacionais 

desse saber. Não se pretende aqui historiar a arquivologia, mas compreender seus principais 

movimentos teórico-práticos, buscando pela historicidade desses processos, partindo-se de 

uma abordagem não naturalizada dos registros e situando os recortes temporais usualmente 

apresentados pela literatura da área.  

Da mesma forma, apresenta-se uma aproximação do saber linguístico e suas principais 

vertentes teóricas sobre a produção de sentido para textos, a fim de embasar as escolhas 

adotadas no decorrer da pesquisa.  

O conceito de Regimes de Informação igualmente auxiliará nas articulações – nível 

macro social – entre diferentes aspectos sociopolíticos e culturais em jogo nas atividades e 

nos saberes analisados. Para Gonzalez de Gomez, as ações de informação são essencialmente 

seletivas. Desse modo, explora-se esse viés da informação atentando-se para as relações 

socioculturais subjacentes e a participação dos atores envolvidos. 

 
 
 3.1 - SENTIDOS DO ARQUIVO: breve histórico do saber arquivístico 

 
 

 Usualmente, também na literatura da área, a criação dos arquivos é relacionada ao 

surgimento da escrita e à sedentarização de povos que teriam apresentado a necessidade de 

produzir e conservar registros como consequência desse novo modo de vida. Seus primeiros 

acúmulos – arquivos – eram constituídos de forma “intuitiva”, como analisado por Silva 

(1998)
7
 apud Araújo (2013).  

      Em Documento e poder: uma arqueologia da escrita, Freitas (2009) sintetiza em 

dois eixos as abordagens analisadas por Le Goff (1984) para a origem histórica da escrita. No 

primeiro, apresenta a escrita como um saber surgido para auxiliar a memória cerebral, quando 

essa não fosse mais capaz de armazenar um grande número de saberes. No segundo eixo, 

                                            
7
 SILVA, Armando Malheiro et al. Arquivística: teoria e prática de uma ciência da informação. Porto: 

Afrontamento, 1998. 

 



21 
 

aponta a invenção da escrita como resultado de luta pela memória social. Freitas (2009) 

prossegue afirmando que o surgimento da escrita se deu em sociedades divididas em 

estamentos ou classes, como forma de legitimação das narrativas dos vencedores (Freitas, 

2009 baseada em Nunberg, 1996
8
).  

Em A Escrita da História, Michel de Certeau diz: 

 

O ‘fazer história’ se apoia num poder político que criou um lugar limpo 

(cidade, nação etc.) onde um querer pode e deve escrever (construir) um 

sistema (uma razão que articula práticas). [...]. De um lado o poder deve se 

legitimar, simulando acrescentar à força que o efetiva uma autoridade que o 

torna crível. [...]. Nisso é possível reconhecer dois traços da ‘ciência’ que 

constroem, do século XVI ao XVIII, os ‘historiógrafos’, frequentemente 

juristas e magistrados, junto ao – e ao serviço do – príncipe, a partir de um 

‘lugar’ privilegiado onde, para a ‘utilidade’ do Estado e do ‘bem público’, 

devem fazer concordar a veracidade da letra e a eficácia do poder - [...] 

(CERTEAU, 1982, p. XX. Grifo nosso).  

 

 Nessa ótica, a escrita se envolve em estrutura de poder, não surgindo “naturalmente” 

como parte de um “processo evolutivo” da humanidade. Criticando os chamados “sociólogos 

do letramento”, Freitas afirma: 

 

O movimento de eleger mudanças pontuais, especialmente ‘tecnológicas’, 

como ‘fator causal’ de transformações sociais, além de obscurecer os 

complexos processos de inter-relação entre diferentes extratos analíticos 

envolvidos nas mudanças históricas em formações sociais, oferece o  

benefício extra da realimentação e reforço do mito da evolução: a escrita  

possibilitou... (FREITAS, 2009, p. 62). 

 

 Esse sistema de veridicção envolvia seu acúmulo e sua guarda. 

Em Mal de Arquivo (2001), Jacques Derrida inicia sua reflexão a partir da própria 

palavra arquivo. Ressalta que ela remete ao termo arkhê, que indica, simultaneamente, 

começo e comando. Apresenta o arkheîon grego como um sentido de arquivo, esse que 

conserva e abriga, mas que também é o local de onde emana um comando. O arkheîon 

inicialmente era a residência dos magistrados superiores, os arcontes, e o local onde eram 

depositados os documentos oficiais. Esses magistrados eram os primeiros responsáveis pela 

integridade dessa documentação. 

 

                                            
8
 NUNBERG, Geoffrey. The Future of the Book. Califórnia: University of California Press, 1996 apud 

FREITAS 2009. 
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[...]. Os arcontes foram os seus primeiros guardiões. Não eram responsáveis 

apenas pela segurança física do depósito e do suporte. Cabiam-lhes também 

o direito e a competência hermenêuticos. Tinham o poder de interpretar os 

arquivos. Depositados sob a guarda desses arcontes, estes documentos 

diziam, de fato, a lei: eles evocavam a lei e convocavam à lei. [...]” 

(DERRIDA, 2001, p. 12-13. Grifos do autor). 

 

 

Dessa forma, ao se pensar a constituição dos arquivos – e o saber deles derivados – há 

que se considerar seu caráter de construto e suas articulações com o poder. 

 

3.1.1 - O arquivo no século XIX 

  

 Alguns autores subdividem períodos históricos dos arquivos a partir da função que o 

documento exerce na sociedade. Silva (2009), em sua Dissertação de mestrado intitulada A 

noção de informação arquivística na produção do conhecimento em Arquivologia no Brasil 

(1996-2006), ao apresentar a trajetória da disciplina, subdivide as perspectivas dominantes em 

suas práticas e, consequentemente, em seus saberes em predomínio de visões, que chama de 

histórica, gerencial e informacional.  

 No século XIX observa-se, de acordo com o proposto por Silva (2009), o predomínio 

da visão histórica dos arquivos. Pode-se dizer que a criação dos Estados Nacionais e a 

Revolução Francesa, e posteriormente a criação do Arquivo Nacional da França, serviram 

como grandes impulsionadores dessa concepção. O documento, anteriormente utilizado para 

atestar privilégios, passa a desempenhar também uma função de testemunho, porém em um 

sentido de “reconstrução da história”.  

  

Um dos sinais mais palpáveis do desenraizamento da história em relação à 

memória é talvez o começo de uma história da história, o despertar, no caso 

da França, muito recente, de uma consciência historiográfica. A história, e 

mais precisamente, a história do desenvolvimento nacional, constituiu a mais 

forte das nossas tradições coletivas; por excelência, nosso meio de memória. 

Dos cronistas da Idade Média aos historiadores contemporâneos da história 

“total”, toda tradição histórica se desenvolveu como exercício regulado da 

memória e seu aprofundamento espontâneo, a reconstituição de um passado 

sem lacunas e sem falhas. (NORA, 1993, p. 10). 

 

 

A constituição de uma instituição arquivística nos moldes conhecidos atualmente se 

deu com a criação do Arquivo Nacional da França, em 1789, primeiramente funcionando 

como arquivo da Assembleia Nacional e posteriormente, em 24 de junho de 1794, sendo 

utilizado com a finalidade de recolher os documentos produzidos pelo Estado, de acordo com 
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Fonseca (2005). Baseando-se em Franco e Bastos (1986)
9
, essa autora destaca ainda que a 

criação dos arquivos nacionais está intimamente relacionada à formação dos Estados 

Nacionais. Um dos aspectos estabelecidos por esse novo modelo administrativo, 

desencadeado pela Revolução Francesa e que foi enunciado no artigo 37 da Lei de 7 de 

Messidor, foi o direito de acesso aos arquivos concedido a todo cidadão. “[...] todo cidadão 

tem o direito de solicitar em cada depósito a exibição dos documentos ali contidos (Lei de 7 

de Messidor, art. 37)” (FONSECA, 2005, p. 40). O anúncio do direito público de acesso aos 

documentos não significa que isso se deu imediatamente às transformações sociopolíticas ou 

que ainda hoje não haja obstáculos quanto a esse aspecto. 

Ainda inserido no contexto de mudanças subsequente à Revolução Francesa, é 

importante mencionar a ascensão de Napoleão Bonaparte no cenário político da França. 

Fonseca (2005) cita que a estratégia de expansão utilizada por Napoleão refletiu também na 

situação dos arquivos.  

 

A partir de 1808 foram promulgadas leis tornando obrigatória a transferência 

para Paris dos arquivos dos países dominados e dos territórios anexados ou 

ocupados, o que levou a uma concentração arquivística sem precedentes. 

Com o fim do Império napoleônico, procedeu-se à devolução dos arquivos 

aos países de origem, a qual acarretou perda e destruição de documentos 

(FONSECA, 2005, p. 41). 

 

 O conjunto documental reunido durante o período do Império foi tratado como único 

pelo Arquivo Nacional da França, que classificou os documentos em cinco seções metódico-

cronológicas: legislativa, administrativa, dominial, jurídica e histórica. Fonseca (2005), tendo 

por base Duchein (1986), explica que a primeira seção era responsável pelos documentos das 

assembleias revolucionárias; a segunda cuidava dos documentos dos novos ministérios; a 

terceira era destinada aos títulos de propriedade do Estado; a quarta pelos papéis dos tribunais 

e a quinta era formada pelos documentos que foram selecionados arbitrariamente como de 

interesse para a história. Essa divisão, aparentemente aleatória, apresentou em momento 

posterior a necessidade de elaboração de princípios que pudessem reformar esse tipo de 

classificação; um desses é o Princípio da Proveniência, que será tratado adiante. No entanto, 

tal ordenação deixa entrever a própria forma de o Estado se organizar político-

administrativamente, suas prioridades e o tipo de imagem que deseja perpetuar por meio de 

seus documentos, como apresentado por Franco e Bastos (1986). 

 

                                            
9
 FRANCO, Celina M.; BASTOS, Aurélio W. Os arquivos nacionais: estrutura e legislação. Acervo, Rio de 

Janeiro, v. 1, n. 1, p. 7-28, jan./jun. 1986.  



24 
 

 

3.1.2 - O Respeito aos Fundos (Princípio da Proveniência) 

 

 O princípio arquivístico de respeito aos fundos é considerado como fundamental da 

área e, conforme mencionado por Duchein (1986), é o que diferencia a prática do arquivista 

dos demais profissionais que trabalham com a documentação/informação. O autor define esse 

princípio da seguinte maneira:  

 

O respeito aos fundos [...] consiste em manter grupados, sem misturá-los a 

outros, os arquivos (documentos de qualquer natureza) provenientes de uma 

administração, de uma instituição ou de uma pessoa física ou jurídica: é o 

que se chama de fundo de arquivos dessa administração, instituição ou 

pessoa (DUCHEIN, 1986, p. 14). 

 

 No artigo O respeito aos fundos em arquivística: princípios teóricos e problemas 

práticos Duchein (1986) sinaliza que, embora esse princípio pareça incontestável para os 

tempos atuais, nem sempre essa concepção de que documentos de proveniências distintas não 

devem ser misturados esteve evidente.  

Para lidar com as consequências das decisões tomadas sobre a documentação no 

período napoleônico, o historiador francês Natalis de Wailly apresentou o que foi considerado 

uma mudança na história dos arquivos. Em 24 de abril de 1841, De Wailly, então chefe da 

Seção Administrativa dos Arquivos Departamentais do Ministério do Interior, preparou o 

conteúdo de uma circular, que posteriormente foi assinada pelo Ministro Duchatel, em que 

propôs que os documentos fossem reunidos por fundos e suas origens não deveriam ser 

misturadas. Mais adiante, De Wailly aprimorou sua ideia dizendo que: “A classificação geral 

dos fundos é a única verdadeiramente capaz de assegurar o pronto cumprimento de uma 

ordem regular e uniforme...” (DUCHEIN, 1986, p. 16). Dessa maneira, é atribuída ao 

historiador francês a formulação do princípio da proveniência. Cabe ressaltar que há 

controvérsia quanto à origem, especialmente na literatura arquivística da Europa, como aponta 

Fonseca (2005) em referência a Martín-Pozuelo (1998)
10

, que destaca que sua origem não está 

restrita a um único lugar nem a um determinado momento.  

O estabelecimento do princípio da proveniência, ou de respeito aos fundos, representa 

a base da disciplina arquivística, ainda que seja submetido a críticas ou releituras.  

                                            
10

 MARTÍN-POZUELO, M. Paz. La construcción teórica em archivística: el princípio de procedencia. Madrid: 

Universidad Carlos III, 1998. 
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Esse princípio certamente expressa a preeminência da instituição; a organização do 

arquivo se faz a partir dele, não ficando sujeito a outra forma de agregação. Nesse sentido, o 

saber arquivístico traz consigo – e promove – a indissociabilidade instituição/registros. 

Remete ao “princípio arcôntico do arquivo” (Derrida, 2001, p. 14), primando pelo 

delineamento de um todo ilusório em uma configuração ideal.  

 

[...]; em qualquer lugar onde o secreto e o heterogêneo venham a ameaçar a 

própria possibilidade de consignação, certamente não faltarão graves 

consequências, tanto para uma teoria do arquivo, como para sua realização 

institucional. Uma ciência do arquivo deve incluir a teoria desta 

institucionalização, isto é, ao mesmo tempo, da lei que aí se inscreve e do 

direito que a autoriza. Este direito põe ou supõe um conjunto de limites que 

têm uma história, uma história desconstrutível [...]. Esta desconstrução em 

curso diz respeito, como sempre à instituição de limites declarados 

intransponíveis, [...] (DERRIDA, 2001, p.14-15).  

 

3.1.3 - O Manual dos Arquivistas Holandeses 

 

 Ainda dentro da visão histórica proposta por Silva (2009) encontra-se o Manual de 

Arranjo e Descrição de Arquivos, mais conhecido como o Manual dos Arquivistas 

Holandeses. Foi elaborado pelos arquivistas holandeses Samuel Muller, Johan Feith e Robert 

Fruin e publicado no ano de 1898. Sua estruturação se deu na forma de cem parágrafos. 

 O Manual é considerado um marco no que se refere ao arranjo e à descrição 

arquivística. Ridener (2008) aponta que sua elaboração foi produto do que já se havia 

consolidado como prática arquivística na Holanda durante o século XIX. Buscava ir ao 

encontro das questões enfrentadas pelos arquivistas, e seus autores não pretendiam uma 

rigidez normatizadora, mas que servisse como norteadora para a descrição.  

  

 

Dutch archives in the late 19 century were viewed as collections of historical 

sources and consisted mostly of formal documents, charters, maps, and 

financial information (Horsman, Ketelaar, & Thomasen, 2003, p. vi). […]. 

The records in these archives came from various administrative activities of 

princes, lords, and city, regional, and state governments. Previous to Muller, 

Feith an Fruin’s standardization of arrangement and description, Dutch 

archives were arranged chronologically with little to no regard for fonds, a 

collection of records that originate from the same source. The result were 

archives that were, in effect, lists of administrative documents and historical 

resources. […]. As archivists became increasingly responsible for 

government records, standarization of the description of archival contents 

became very important. The nees for standardization arose only when the 

contents of archives were compared or consolidated from a few collections 

into a more centralize archive (RIDENER, 2008, p. 24). 
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 O mesmo autor observa que o Manual dos Holandeses conferiu solidez ao princípio do 

respeito aos fundos na prática arquivística, ainda que já estivesse em uso antes da publicação. 

Dessa forma, assinala que os autores basearam sua teoria de arranjo na junção do 

provenienzprinzip e do registraturprinzip. Respectivamente, o primeiro é a terminologia 

alemã equivalente ao princípio da proveniência e o segundo é referente aos órgãos existentes 

na administração alemã, tendo como finalidade o registro e a classificação dos documentos. A 

relação entre o princípio da proveniência e o sistema de Registratur ficou estabelecida no 

regulamento de 1881 por Max Lehmann, diretor do Arquivo Secreto do Estado de Berlim 

(FONSECA, 2005, p. 42). 

  

[...].The Manual brought the two practices together to create a new concept 

of provenance that included both lists: the former created by the records, the 

latter created by the organization of records in lists or registries. The concept 

included the requirement that the archivists study the organization that 

created the records in order to better understand how the records should be 

arranged (RIDENER, 2008, p. 33).  

 

 Nas análises sobre o Manual, Ridener (2008) menciona que é comum que se façam 

críticas à abordagem utilizada na publicação, alegando interpretações equivocadas, rigidez 

metodológica, entre outras. Tais apontamentos se valem de um distanciamento e de outro 

contexto histórico. O autor destaca que as questões levantadas a respeito do Manual se 

iniciaram com os arquivistas europeus diante das novas configurações estabelecidas pela 

Primeira Guerra Mundial. Essas mudanças, para Ridener (2008), levaram a uma crise na 

teoria arquivística. “[…]. After the World War I, the focus of archival theory changed from a 

internal to external perspective, from old to new, and multiple ages of records (RIDENER, 

2008, p. 39). 

 

3.1.4 - Hilary Jenkinson e o Manual of Archive Administration 

 

 O século XX inaugura outro modo de conceber os arquivos. De acordo com Silva e 

Fernandes (2012), nele se faz a transição da visão histórica para a gerencial.  

 
O quadro da primeira metade do século 20 é o elemento de fundo no 

surgimento de uma visão gerencial dos arquivos. As relações entre os 

arquivos e a administração teriam sido, em alguma medida, negligenciadas 

no cenário da formação dos Estados nacionais. Os arquivos eram até então 

vistos enquanto instituições para a sustentação de identidades nacionais e do 

conhecimento histórico. Coloca-se a demanda de eficiência estatal frente aos 

problemas da “explosão documental” no período entre guerras (SILVA; 

FERNANDES, 2012, p. 147). 
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 Jenkinson era funcionário do Public Records Office em Londres e, em meio às suas 

atividades, passou a se dedicar ao trabalho com os arquivos. Foi professor de Paleografia e 

Arquivos na School of Librarianship na University College e de Diplomática e Arquivos no 

King’s College London (RIDENER, 2008).  

 A publicação do Manual of Archive Administration ocorreu no ano de 1922. Nele, 

diferentemente dos holandeses, que estavam mais focados na prática arquivística, o autor se 

concentra nas questões teóricas e na tentativa de evidenciar razões para manter arquivos. É 

importante considerar que esse trabalho foi elaborado no âmbito da I Guerra Mundial, 

momento de mudanças nos aspectos tecnológicos, políticos, geográficos e culturais que 

redimensionaram governos e as formas de atuação em seus diferentes setores. 

 Em decorrência das atividades que desenvolvia no Public Recods Office, Jenkinson 

recebeu a incumbência de preparar métodos para tratar da documentação produzida durante a 

guerra. O Manual of Archive Administration foi o resultado desse trabalho. 

 

The focus of Jenkinson’s Manual is war archives, an archival situation wich 

exacerbates the usual diffculties of selection, arrangement, descripition, and 

preservation due to the often temporary nature of military and government 

configurations during war time. […]. The situation in wich Jenkinson found 

British archives was different than any previous archival context especially 

the types of archives described in the Dutch Manual. […]. Jenkinson had 

relatively little time to preserve Britain’s national experience in World War 

I. As result, he would develop a new archival paradigm out of this 

professional crisis to fill the gaps between the previous paradigm and his 

professional needs (RIDENER, 2008, p. 48-49). 

  

 

 O autor ainda ressalta que o Manual de Jenkinson foi a primeira publicação de teoria 

arquivística em língua inglesa. 

 Finalizando esse período, e ainda presente em parte do século XX, Cook (1998), 

embasado por Bucci (1992)
11

, observa que os manuais da área e alguns de seus principais 

conceitos foram concebidos a partir da perspectiva positivista, muito difundida no período. 

Logo, esse saber estava mergulhado nos ideais da ciência, o que se refletiu em sua prática 

com a elaboração de manuais que eram espelho do fazer particular de seus autores para 

responder suas próprias demandas. Dessa forma, Cook considera, ainda baseado em Bucci 
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 BUCCI, Oddo. Archival Science on the Threshold of the Year 2000: Proceedings of the International 

Conference, Macerata, 3-8 September 1992.  
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(1992), que os princípios tradicionais da área são retratos de um momento e deveriam ser 

ressignificados no tempo. 

 

3.1.5 - A segunda metade do século XX – a Gestão de Documentos 

 

A visão gerencial do arquivo se tornou mais demarcada a partir da segunda metade do 

século XX. A chamada explosão documental, em decorrência especialmente da II Guerra 

Mundial, demandou pensar outras estratégias para lidar de forma eficiente com a 

documentação produzida pela administração pública. Na visão gerencial, os arquivos 

passaram a figurar como auxiliares da administração.  

 

O arquivo é reconhecido nos processos de documentação das transações de 

seu produtor e os documentos como possibilidade de consignação do ato, 

para um eventual retorno ao registrado nesse contexto de controle, de prova 

e de tomada de decisão. 

Na visão gerencial dos arquivos, enfatiza-se a perspectiva da gestão 

administrativa. Têm-se os objetivos de sustentar direitos da instituição 

servindo-lhe de memória para uma continuidade assentada nos atos 

registrados. De modo geral, surge um modelo de compreensão das funções 

arquivísticas no controle documental desde o planejamento da criação até a 

sua destinação final (SILVA, 2009, p. 32). 

 
 Esse é o contexto de surgimento da Gestão de Documentos. Como aponta Jardim 

(1995), EUA e Canadá foram pioneiros na utilização do conceito, tendo em vista a fragilidade 

de suas administrações públicas no período. Sua formulação tinha como objetivo a redução e 

o controle da massa documental, produzida em função das atividades realizadas pelas 

administrações, conservando em caráter permanente os documentos que apresentassem um 

valor cultural futuro. Esse processo não deveria comprometer a integridade do conjunto alvo 

da racionalização.   

A essa perspectiva se associa a chamada Teoria das Três Idades
12

, que divide o 

arquivo em corrente, intermediário e permanente. Na fase corrente, ou primeira idade, os 

documentos são indispensáveis às atividades da administração que os geraram e são 

frequentemente utilizados pela mesma, devendo, portanto, permanecer próximos de seu 

utilizador. Na fase intermediária, também chamada de segunda idade, o documento se 

encontra em um período de semiatividade, sendo utilizado por sua administração, mas com 

                                            
12

 Em artigo tratando da gestão de documentos, José Maria Jardim discute alguns aspectos das análises recentes 

ao que se convencionou chamar de Teoria das Três Idades. JARDIM, José Maria. Caminhos e perspectivas da 

gestão de documentos em cenários de transformações. Acervo, Rio de Janeiro, v. 28, n. 2, p. 19-50, jul./dez. 

2015. 
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uma frequência reduzida, não se fazendo mais necessário sua conservação próxima. Na fase 

permanente, ou terceira idade, o documento pode ser eliminado ou conservado 

permanentemente. A guarda definitiva, em alguns casos, está relacionada ao caráter histórico-

cultural a que o documento é alçado durante as etapas de seu processamento. A concepção do 

“ciclo de vida” dos documentos e aparente percepção de que essas idades são facilmente 

definidas levam para outra questão: o valor dos documentos.
13

 

 No livro Arquivos Modernos: princípios e técnicas Schellenberg apresenta duas 

categorias de valores inerentes aos documentos, o valor primário e o secundário. Ambos estão 

relacionados à avaliação de documentos e vão ao encontro da necessidade de racionalização 

da produção de documentos. O valor primário se refere à própria entidade produtora, 

enquanto o secundário está relacionado a terceiros que possam fazer uso do documento. Para 

melhor determinação do valor secundário, o autor analisa o documento levando em 

consideração o valor de prova e o de informação.  

 

Os documentos nascem do cumprimento dos objetivos para os quais um 

órgão foi criado. [...]. Mas os documentos oficiais são preservados em 

arquivos por apresentarem valores que persistirão por muito tempo ainda 

depois de cessado seu uso corrente e porque os seus valores serão de 

interesse para outros que não os utilizadores iniciais (SCHELLENBERG, 

2006, p. 180). 

 

Essas formulações foram demandadas pela necessidade de se pensarem formas para 

tratar a documentação no contexto do pós-guerra, e marcam o retorno do predomínio da visão 

gerencial do arquivo indicada por Silva (2009). 

 

3.1.6 - As décadas finais do século XX 

  

O final do século XX, de acordo com Silva (2009), enquadra-se na visão 

informacional na qual arquivo e informação passam a ter suas finalidades associadas. Silva 

(2009, p. 36) diz que “A função dos arquivos estaria na perspectiva das possíveis reutilizações 

da informação gerada e estruturada por processos de trabalho, que lhes impõem uma 

interpretação contextual”. 

 Nesse período surge a abordagem da arquivística integrada, desenvolvida no Canadá 

por Carol Couture e Jean-Yves Rousseau. Foi na obra Os Fundamentos da Disciplina 

                                            
13

 Sobre o valor que é atribuído ao documento após aquele pela razão que foi criado, Indolfo (2012) salienta que 

determinados documentos de arquivo já são criados possuindo valor permanente. 
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Arquivística que os autores a apresentaram de forma mais sistematizada. Essa proposta, de 

acordo com Lopes (1996), vem para romper com a abordagem tradicional, pois sugere que o 

tratamento da informação seja desenvolvido desde a sua produção até a destinação final de 

maneira integrada ou global. Diz ainda que essa arquivística estará apoiada na pesquisa, nos 

programas de pós-graduação, em estudos e na cooperação com outras áreas do saber. Lopes 

(1996) resume a ideia da arquivística integrada da seguinte forma: 

 

- eleição da informação registrada, com características arquivísticas, como 

objeto de pesquisa e de trabalho; 

- busca de parcerias com a biblioteconomia, ciências da informação, ciências 

das administração, informática e história sem que isso signifique qualquer 

tipo de subordinação; 

- ênfase na pesquisa teórica e aplicada nos domínios do trabalho arquivístico, 

rejeitando-se soluções empiricistas; 

- estímulo à formação de quadros profissionais de alto nível capazes de 

planejar soluções para os problemas arquivísticos (LOPES, 1996, p. 58). 

 
 Outra abordagem surgida também no Canadá, no início dos anos 1990, é a linha da 

arquivologia intitulada de pós-moderna ou pós-custodial, na qual Terry Cook é considerado 

seu principal autor. Essa proposta, como o próprio nome sugere, é ancorada no pensamento 

pós-moderno em que se busca a desnaturalização de concepções já cristalizadas. Fonseca 

(2005) destaca cinco pontos identificados por Cook que necessitarão ser reconceituados pela 

arquivologia para seu desenvolvimento no que chama de mundo pós-moderno. Em primeiro 

lugar, diz que será necessária uma mudança nas razões para preservação de um arquivo: não 

devem mais se justificar por uma perspectiva jurídico-administrativa, principalmente pautada 

pela instituição de origem, mas por uma perspectiva sociocultural. Em segundo, que os 

arquivistas não devem preservar documentos crendo que são evidências autênticas e fiéis de 

atos. Em terceiro lugar, aborda a origem da teoria arquivística, salientando que é necessário 

transferir o foco do documento em si para o contexto em que foi produzido. No quarto ponto, 

diz que o arquivista deve reconhecer ser um mediador na formação da memória coletiva. Em 

quinto lugar, aponta que a teoria arquivística não deve ser concebida como um conjunto de 

leis imutáveis. 

Em Archives, records and power: the making of modern memory (2002) Terry Cook e 

Joan Schwartz discutem os arquivos enquanto instrumentos de/do poder. Os autores abrem o 

artigo apontando a forma como o arquivista comumente é percebido pela sociedade e como 

ele próprio se compreende. No primeiro caso, é visto como mediador entre documento e 

pesquisador. No segundo, como um profissional “neutro, objetivo e imparcial” no contexto de 

sua prática. Os autores fazem uso dessas concepções para delinear como se constrói o 



31 
 

estranhamento quando se trata conjuntamente de arquivos, documentos e poder. Para os 

autores, as duas percepções sinalizam que, no imaginário social, os arquivistas e seus 

documentos não se assemelham ou pouco se relacionam ao poder.  

 Na citação que segue demonstram como esse poder se materializa, destacando a 

participação do arquivista. 

 

As scholars – historians, anthropologists, cultural theorists, historical 

geographers, sociologists, and others – increasingly discover and focus upon 

context, it is essential to reconsider the relationship between archives and the 

societies that create and use them. At the heart of that relationship is power. 

Yet power – power to make records of certain events and ideas and not of 

others, power to name, label, and order records to meet business, 

government, or personal needs, power to preserve the record, power to 

mediate the record, power over access, power over individual rights and 

freedoms, over collective memory and national identity – is a concept 

largely absent from the traditional archival perspective. Ironically, at the 

very time that academic scrutiny across a range of disciplines is trained on 

the power of the archive in a metaphorical sense, archival practice 

perpetuates the central professional myth of the past century that the 

archivist is (or should strive to be) an objective, neutral, passive (if not 

impotent, then self-restrained) keeper of truth. Indeed, evidence suggests that 

many users of archives accept this professional self-image without question 

(COOK; SCHWARTZ, 2002, p. 5). 

 
 Dessa forma, no tocante aos arquivistas, os autores chamam atenção para o fato de que 

há uma rejeição, talvez velada, para que se reconheçam essas relações de poder que envolvem 

a profissão. Destacam que as consequências, por não assumirem essa posição, são severas, 

pois, como mencionam, acabam sendo “cegos guiando cegos” – arquivistas e pesquisadores. 

Os pesquisadores fazem uso do arquivo sem muitas vezes considerar os estratos de 

intervenção presentes neles e os arquivistas não percebem os próprios vestígios deixados nos 

documentos. Os autores fazem essa comparação por habitualmente o arquivo ser promovido a 

campo neutro e entendem ser imperativo observá-lo como espaço de “poder, memória e 

identidade” (p.6). 

 A fim de reafirmar as constatações de Cook e Schwartz, trazemos Freitas (no prelo). 

Ao tratar da invisibilidade dos profissionais da informação (especialmente bibliotecários e 

arquivistas), a autora aponta para o apagamento do caráter político cultural dessas profissões, 

considerando que há, de igual modo, um apagamento do caráter intelectual desse trabalho. 

Desse modo, podemos aludir que a recusa identificada pelos dois primeiros autores encontra 

respaldo no que foi abordado por Freitas. 

Considera-se mesmo que a invisibilidade dos saberes envolvidos nas 

profissões informacionais igualmente se relacione a um dos principais 
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fundamentos do poder do documento nas práticas sociais: a crença na 

literalidade, na fixação linguística de conteúdos informativos. Em tal regime 

de verdade – e sob seu peso –, o trabalho sobre ‘literalidades’ pode ser, e 

efetivamente é encarado como ‘simplesmente’ técnico e subsidiário. Ou, 

como bem ilustrado por Silva e Romão (2012 p. 6): a ‘mão sem dono’
14

 que 

repete o gesto anônimo [...] na aparente transparência dos sentidos 

(FREITAS, no prelo, p. 11).  

  

 Finalizando as observações propostas para esse tópico, que trata das décadas finais do 

século XX e que segue no início do XXI, trazemos a observação de Cook e Schwartz (2002), 

reiterando que o arquivo é um espaço de poder e o arquivista inegavelmente participa 

enquanto agente dessa esfera, seja em acesso, difusão, avaliação, descrição ou outras funções. 

Os autores são categóricos ao afirmarem que o arquivo sempre retratou o poder – 

independentemente da esfera: Estado, igreja, família, entre outras. O arquivo, ao mesmo 

tempo em que é reflexo, é também constituinte dessa relação de poder. Cook e Schwartz o 

compreendem tão engendrado nessa estrutura, que afirmam ser ele a base de validação e 

coesão das narrativas da vida em sociedade.  

Destacamos que a chamada arquivologia pós-moderna trabalha a partir do aspecto 

sociopolítico ao entender que a atividade fim do arquivo deva se dar junto ao social, e percebe 

que essas possibilidades dependem de fatores políticos. Em contrapartida, a arquivística 

integrada se desenvolve a partir do aspecto científico e credita a ele a capacidade para resolver 

suas questões. Ambas, que despontam no fim do século XX, apresentam questões que a área 

necessitará discutir no novo século, no qual, a partir da visão informacional, os imperativos 

contextuais mais uma vez se transformaram.  

Na tentativa de percorrer os sentidos do arquivo, é importante ressaltar que seu trajeto 

enseja uma recorrente alternância entre duas perspectivas: a administrativa e a memorial. 

Japiassu (2012) denominou tal variação como o “pêndulo” da arquivologia. Em seu trabalho 

demonstra como os marcos da área e os usos do arquivo estão ancorados nessa dinâmica. 

Assim, expressa que tanto no caráter administrativo quanto no memorial se percebem os 

funcionamentos dos interesses do Estado, da Igreja, da Ciência, do Mercado etc., 

estabelecendo seus imperativos e em muitos momentos delineando a construção do saber 

arquivístico. 
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3.2 - TEORIAS DA SIGNIFICAÇÃO NA LINGUAGEM 

 

Neste tópico pretendemos apresentar sumariamente, no âmbito do saber linguístico, as 

correntes teóricas sobre a produção de sentidos na leitura. O item 3.2.1 será baseado, 

fundamentalmente, na obra de Orlandi (1986). É uma obra introdutória aos estudos 

linguísticos e, como tal, útil às abordagens interdisciplinares.  No item 3.2.2 trataremos do 

“jogo entre os arquivos”: o arquivo enquanto instituição – memória cristalizada, com suas 

atividades objetivantes – em relação ao Arquivo da teoria do discurso, conceito central na 

análise da constituição dos sentidos, aqui tomado especialmente através das construções de 

Michel Foucault, Michel Pêcheux, Eni Orlandi, Tania Clemente de Souza e Claudine 

Haroche. 

 

3.2.1 – Linguística e sentido 

   

 A Linguística, enquanto ciência, é uma criação recente que remonta ao início do 

século XX. Orlandi (1986) salienta que tem por objetivo descrever a linguagem verbal 

humana, não determinando regras, mas procurando refletir especificamente sobre a linguagem 

oral ou escrita.  

No processo do que posteriormente se tornou a Linguística como se concebe 

atualmente, é importante ressaltar os séculos XVII e XIX. O século XVII foi marcado pelo 

racionalismo; dessa forma, a linguagem era analisada a partir dos princípios da lógica. Os 

estudiosos tinham como alvo uma língua ideal e precisa, sem espaço para “interpretações” 

equivocadas. “Como eles consideram que a linguagem é regida por princípios gerais que são 

racionais, passam a exigir dos falantes clareza e precisão no uso da linguagem. Ideias claras e 

distintas devem ser expressas de forma precisa e transparente” (ORLANDI, 1986, p. 14). 

Nesse período surgem as gramáticas gerais. O século XIX foi o das gramáticas comparadas. 

Os estudiosos da linguagem passaram a perceber que as línguas mudam no tempo e 

consideram que isso se daria por necessidades da própria língua, constituindo a chamada 

Linguística Histórica – representada por Franz Bopp
15

. Nesse momento importavam mais as 

transformações das línguas do que sua regularidade. 

 Em 1916 foi publicado o Curso da Linguística Geral, trabalho póstumo que reuniu as 

ideias de Ferdinand Saussure, considerado o pai da linguística moderna. Essa obra se tornou 

um marco no estudo científico da linguagem. Como demonstra Orlandi (1986), a Linguística, 
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nos moldes pensados por Saussure, possui quatro disciplinas que se referem a níveis de 

análises distintas: a fonologia, a sintaxe, a morfologia e a semântica. Em sua abordagem, a 

língua é um sistema de signos e é o objeto da Linguística. Saussure entende que o signo é a 

relação entre significante e significado, e que tal ligação não obedece a regras. Orlandi (1986) 

ainda pontua duas distinções feitas por Saussure: entre língua/fala e sincronia/diacronia.   

 

Para ele, a língua é um sistema abstrato, um fato social, geral, virtual; a fala, 

ao contrário, é a realização concreta da língua pelo sujeito falante, sendo 

circunstancial e variável. Como a fala depende do indivíduo e não é 

sistemática, ele a exclui do campo da Linguística. 

Outra distinção proposta por Saussure é a que separa sincronia (o estado 

atual do sistema da língua) e diacronia (sucessão, no tempo, de diferentes 

estados da língua em evolução). Ele exclui também a diacronia do domínio 

da Linguística, considerando incompatível a noção de sistema e de evolução 

(ORLANDI, 1986, p. 24). 

  

 Saussure pensou a língua como um sistema de signos, o que posteriormente foi 

nomeado como uma estrutura – estruturalismo. Nessa concepção, o valor se fazia na relação 

estabelecida pela língua no todo que participava. Orlandi (1986, p. 26) destaca o 

funcionalismo e o distribucionalismo como duas vertentes de estruturalismo. A primeira 

considera as “[...] funções desempenhadas pelos elementos linguísticos, sob qualquer de seus 

aspectos: fônicos, gramaticais e semânticos”. A segunda, proposta por Leonard Bloomfield
16

 

nos Estados Unidos, buscava explicar os acontecimentos da língua a partir do behaviorismo.  

 

De acordo com essas posições do distribucionalismo, para se estudar uma 

língua deve-se reunir um conjunto de enunciados efetivamente emitidos 

pelos falantes em um certo momento e, sem questionar seu significado, 

procurar seu modo de organização, sua regularidade. Essas regularidades são 

detectadas, dizem, só pela análise da distribuição das unidades nos contextos 

linguísticos em que aparecem (ORLANDI, 1986, p. 32).  

 

 Os preceitos do estruturalismo foram relativizados na Linguística a partir das críticas 

de Noam Chomsky ao distribucionalismo e sua proposta de pensar a linguagem de forma mais 

teórica. Chomsky, tendo por base o racionalismo, trouxe a ideia de uma gramática que 

pretendia abarcar todas as frases gramaticais pertencentes à língua, a Gramática Gerativa. 

Para ele existiria um falante ideal capaz de compreender todas as frases da língua, portanto 

caberia ao linguista descrever, por meio da gramática, o que compete a esse falante. Chomsky 

entende a língua como um conjunto infinito de frases, que eram definidas pelas já existentes, 
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mas também por aquelas que poderiam ser criadas a partir das regras postas e interiorizadas 

pelo falante. 

 Orlandi (1986) aponta que Saussure e Chomsky trabalham com a chamada Linguística 

Imanente, na qual o significado se liga à palavra, e o viés de ambos está mais centrado nas 

questões abstratas da língua. Essa foi a abordagem predominante no século XX, mas que não 

impediu a existência de outras. Essas, no entanto, procuravam deslocar o estudo das situações 

abstratas para as de uso real da língua. 

As vertentes que se afastam da Linguística Imanente estabeleceram em suas análises 

uma relação entre aspectos socioculturais e a linguagem. Há divergências sobre o tipo de 

relação, dando origem a variadas metodologias que terão sua diferença marcada pela forma 

como tomam a linguagem na sociedade, ora como “causa” ora como “efeito”. 

A Sociolinguística é uma dessas metodologias. Para ela, a sociedade é causa; portanto, 

entende que as estruturas sociais se refletem na linguagem. Seu intuito, assim, é o de 

sistematizar as variações da linguagem. Tal viés tem efeitos no que se refere ao significado. 

 

Trata a questão da mudança não na perspectiva evolutivo-cronológica, como 

as gramáticas do século XIX, mas como diferença de usos que podem ser 

observadas hoje. Quer dizer, a linguagem está sempre mudando e podemos 

observar essa mudança em curso, na atualidade. O falante real é levado em 

conta e os sociolinguistas analisam as formas linguísticas usadas pelos 

falantes em suas comunidades (ORLANDI, 1986, p. 51, grifo do autor).  

 

 William Labov é considerado um dos representantes da Sociolinguística Quantitativa, 

por fazer uso de estatísticas em suas análises. A sociolinguística pretende explicar as 

mudanças da língua por meio dos fatos sociais. No entanto, Oralndi (1986) aponta que essa 

metodologia não apresenta novidades no que se refere à análise linguística. 

 Em oposição à Sociolinguística se apresenta a Etnolinguística, a qual considera a 

linguagem como “causa” das estruturas sociais. Para a etnolinguística, é a linguagem quem 

organiza o mundo. Esse lugar da língua proposto pela etnolinguística dará origem a diferentes 

estudos, um deles desenvolvido na Alemanha, que tem a noção de campo semântico como 

central. Outro estudo desenvolvido em decorrência dessa posição é a hipótese Sapir-Whorf, 

nos Estados Unidos. Para ela, “a linguagem interpenetra a experiência, de forma que as 

categorias mais profundas do pensamento são diferentes nas diferentes culturas” (ORLANDI, 

1986, p. 53). Assim, os estudos etnolinguísticos pretendem marcar que a língua institui 

cultura. 
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 Uma terceira possibilidade da relação linguagem e sociedade é a Sociologia da 

Linguagem. Ela se opõe às duas primeiras por entender que não há separação entre as ações 

linguísticas e sociais, ambas se constituindo mutuamente.  

Essas metodologias – Sociolinguística, Etnolinguística e Sociologia da Linguagem – 

trazem para discussão a ideia de que a língua não é apenas uma ferramenta do pensamento ou 

uma forma de “transmitir informação”; está além disso. A nova percepção sobre a linguagem 

passa a considerar importante o estudo da significação, que até então se encontrava excluído 

ou em segundo plano pelos estudiosos, que se atinham às questões mais formais ligadas à 

língua. A Pragmática é uma das teorias que funcionam por esse novo viés. Esse campo inclui 

o estudo da relação entre os signos e seus usuários, possuindo, entretanto, diferentes 

abordagens para tratar desse usuário. De acordo com Orlandi (1986), na vertente lógica a 

relação linguagem/usuário será utilizada para analisar a veracidade ou não de algo que foi 

mencionado. Na vertente behaviorista será considerado o comportamento do usuário na 

utilização de determinados signos. Em outra vertente da pragmática, o usuário é pensado em 

sua interlocução com o outro. Esse tipo de relação, que centra sua atenção na comunicação 

entre usuários, desdobra-se em três – a análise conversacional, os atos de linguagem e a teoria 

da enunciação. Ainda baseado em Orlandi (1986), para a análise conversacional o significado 

se faz pela busca da intenção do locutor ao produzir um enunciado, e do reconhecimento pelo 

ouvinte dessa intenção do locutor. A teoria dos atos de linguagem afirma que a linguagem é 

usada para a realização de diferentes atos, e não somente para comunicar. A teoria da 

enunciação tem como enfoque a relação entre linguagem e usuário, estabelecendo como 

centro de sua análise o sujeito da linguagem. 

 

Essa teoria parte da distinção entre o enunciado, já realizado, e a 

enunciação, que é a ação de produzir enunciado. O que lhe interessa é o 

processo de enunciação: a forma pela qual o sujeito se marca naquilo que 

diz. 

Os estudos feitos a respeito das marcas de enunciação mostram que há 

formas na língua que só podem ser definidas a partir de seu uso pelo sujeito. 

Esses estudos inauguram uma reflexão teórica explícita e sistemática a 

respeito da subjetividade na linguagem (ORLANDI, 1986, p. 59, grifos do 

autor). 

 

 A teoria da enunciação demonstra que a linguagem está além de um instrumento de 

pensamento e comunicação. Orlandi (1986) cita Bakhtin para enfatizar que o sentido da 

palavra é estabelecido por quem diz e por quem a escuta. A língua se situa em um espaço de 

embate entre sujeito e sociedade.  
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 A Análise do Discurso surge das críticas feitas às vertentes da Linguística, 

anteriormente citadas. Seu objetivo é considerar a relação da linguagem com a exterioridade 

do texto, ou seja, trazer para sua reflexão as condições de produção do discurso, desde quem 

produz o enunciado até o contexto histórico social em que está inserido. Torna-se uma teoria 

crítica da linguagem. 

 

A AD trabalha no entremeio, fazendo uma ligação, mostrando que não há 

separação estanque entre a linguagem e sua exterioridade constitutiva. 

Levando a sua crítica até o limite de mostrar que o recorte de constituição 

dessas disciplinas que constituem essa separação necessária e se constituem 

nela é o recorte que nega a existência desse outro objeto, o discurso, e que 

coloca como base a noção de materialidade, seja linguística seja histórica, 

fazendo aparecer uma outra noção mesma de discurso e que não separa 

linguagem e sociedade na história (ORLANDI, 2012b, p. 25). 

 

 Há distinções entre a linha americana e a europeia de análise de discurso. Orlandi 

(1986, p. 61) diz que, para a primeira, “[...] para se passar da análise da frase para o texto 

basta uma extensão da análise distribucional: ‘uma frase é um discurso curto, um discurso é 

uma frase complexa’. Desse modo se muda a unidade de análise sem mudar [...] o método”. A 

separação entre as duas linhas se deu uma vez que a europeia passou a análise da frase para o 

texto, o que para alguns significaria uma mudança no objeto de estudo da Linguística. Na 

linha americana não se discute o significado do texto, mas a forma de organização dos 

elementos que o compõem. 

 Assim, a linha europeia da Análise de Discurso apresenta uma concepção sumamente 

oposta à americana, pois, entendendo ser fundamental a análise dos processos de significação, 

faz uma ruptura metodológica. Sua reflexão não se prende à divisão língua/fala, pois não 

concebe a língua como um sistema neutro ou apenas informativo. A Análise de Discurso trata 

do discurso. “Na análise de discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, 

enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral constitutivo do homem e da sua 

história” (ORLANDI, 2012a, p. 15).  O discurso é definido como um efeito de sentidos entre 

locutores, Orlandi (1986). 

 

A análise de discurso procura então mostrar o funcionamento dos textos, 

observando sua articulação com as formações ideológicas. 

É desse modo que a análise de discurso produz um deslocamento em direção 

às Ciências Sociais. Por isso critica tanto o a-historicismo presente na teoria 

gerativa-transformacional, quanto o subjetivismo individualista da teoria da 

enunciação. [...]. Para a análise de discurso, a linguagem é produzida pelo 

sujeito, em condições determinadas, e quem a analisa deve procurar mostrar 

o seu processo de produção (ORLANDI, 1986, p. 63-64, grifo do autor). 

 



38 
 

Logo, especificamente com relação à significação, Eni Orlandi agrega analiticamente 

as variadas correntes expostas em linhas que refletem sobre a linguagem e o sentido: a 

formalista ou imanente, na qual o sentido estaria preso à palavra; a histórica, englobando a 

sociolinguística, a etnolinguística e a teoria da enunciação, na forma de “influências” 

contextuais de variadas ordens sobre o sentido; e a análise de discurso, que, constituindo-se 

pela crítica dos dois grupos anteriores, concebe a composição do sentido pela exterioridade do 

texto, inserindo os sujeitos e as condições de produção em contextos sócio-históricos, não 

abordados como uma “paisagem externa”. 

  Pêcheux (1997), refletindo sobre o trabalho em arquivos textuais, afirma:  

 

Seria do maior interesse reconstruir a história deste sistema diferencial dos 

gestos de leitura subjacente, na construção do arquivo, no acesso aos 

documentos e a maneira de apreendê-los, nas práticas silenciosas da leitura 

“espontânea” reconstituíveis a partir de seus efeitos na escritura: consistiria 

em marcar e reconhecer as evidências práticas que organizam essas leituras, 

mergulhando a “leitura literal” (enquanto apreensão-do-documento) numa 

“leitura” interpretativa – que já é uma escritura. Assim começaria a se 

constituir um espaço polêmico das maneiras de ler, uma descrição do 

“trabalho de arquivo enquanto relação do arquivo com ele mesmo, em uma 

série de conjunturas, trabalho da memória histórica em perpétuo confronto 

consigo mesma” (PÊCHEUX, 1997, p.51, grifo do autor). 

 

 

 3.2.2 – O Arquivo e o arquivo: significação e poderes 

 

 A partir uma vez mais de Derrida (1994), retomamos o arquivo como o local da 

ordem, física e/ou da guarda, como também da Ordem, de onde provém a autoridade do 

comando. Com base nesse aspecto de espaço de disputa e poder, pretendemos abordar o 

Arquivo da teoria do discurso. A distinção entre o Arquivo e o arquivo se faz na medida em 

que o primeiro, grafado com a inicial maiúscula, analisa a constituição dos sentidos, portanto 

observa os documentos como discurso inscrito na memória, com sentidos que permitem 

deslocamentos. O arquivo, grafado com a inicial minúscula, refere-se à instituição enquanto 

lugar da memória cristalizada. 

 Em Efeitos do arquivo: a análise do discurso no lado da história (2010), Denise 

Maldidier e Jacques Guilhaumou apontam que a discussão do arquivo dentro da análise do 

discurso (AD) clássica se iniciava
17

 a partir das séries textuais que já eram alvo da análise dos 

historiadores. Posteriormente a AD passou a se ater à complexidade do arquivo e procurou 

                                            
17

 Em um primeiro momento a AD clássica se dedicou a analisar os arquivos textuais. O redimensionamento da 

própria AD ampliou a discussão, por isso não se limitou a observar apenas os arquivos de textos. 
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não mais encará-lo apenas como uma evidência. Dessa forma, os autores salientam que o 

funcionamento do arquivo não é transparente, como muitas vezes é tomado. 

 

[...]. Todo arquivo, principalmente manuscrito, é identificado pela presença 

de uma data, de um nome próprio, de uma chancela institucional etc., ou 

ainda pelo lugar que ele ocupa em uma série. Essa identificação, puramente 

institucional, é para nós insuficiente: ela diz pouco do funcionamento do 

arquivo. Nossa prática atual de análise do discurso retoma as preocupações 

dos historiadores das mentalidades, que na construção de objetos como a 

morte, o medo, o amor, o profano e o sagrado, instalam, pela confrontação 

de séries arquivistas
18

 [arquivísticas], regimes múltiplos de produção, 

circulação e leitura de texto. Esses historiadores trabalham ao mesmo tempo 

sobre a longa duração e sobre o acontecimento: a instituição – e a 

classificação arquivista
19

 [arquivística] que ela impõe – sempre mantém, 

para eles, uma divisão problemática. Isso porque o arquivo não é o reflexo 

passivo de uma realidade institucional, ele é, dentro de sua materialidade e 

diversidade, ordenado por sua abrangência social. O arquivo não é um 

simples documento no qual se encontram referências; ele permite uma 

leitura que traz à tona dispositivos e configurações significantes 

(GUILHAUMOU; MALDIDIER, 2010, p. 162). 

    

No texto citado, os autores analisam a questão da subsistência na França do século 

XVIII. Apontam como o pensar do social dentro do discurso político fez com que não fosse 

mais possível ignorar a variedade dos dispositivos textuais que estavam disponíveis. O 

discurso político era alvo da AD clássica. “[...]. Vemos que a análise do discurso ampliou seu 

campo de investigação: do interesse pelo discurso doutrinário ou institucional, ela passou ao 

que poderíamos chamar a história social dos textos” (GUILHAUMOU; MALDIDIER, 2010 

[1994], p. 162). 

 A partir dessa e de outras discussões que serão apresentadas, pretendemos pensar o 

arquivo discursivamente. Orlandi (2012) entende o arquivo “[...] como o campo de 

documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão” (ORLANDI, 2012b, p. 132). 

Ressalta-se que refletir sobre o arquivo é considerar que o discurso é inscrito pela memória e 

os sentidos representados por ele são passíveis de se deslocarem, produzindo diferentes 

versões que são resultadas das relações de sentido e de força. 

 No que tange à produção de sentidos, para se pensar o Arquivo é importante 

considerar que estes se constituem historicamente, formando redes que abrem diferentes 

possibilidades de interpretação. Isso revela que esse é um processo aberto, embora não 

signifique que não seja passível de controle, como afirma Orlandi (2012b).  

                                            
18

 A tradução, provavelmente por desconhecimento da terminologia da disciplina, usa arquivistas como adjetivo 

ao invés de arquivísticas. 
19

 Idem nota 18. 
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Não nos iludamos, no entanto, com esse fato; não é porque é aberto que o 

processo de significação não é regido, não é administrado. Ao contrário, é 

por esta abertura que há determinação. O lugar mesmo do movimento é o 

lugar do trabalho da estabilização e vice-versa” (ORLANDI, 2012b, p. 13). 

 

 

 Para representar essa administração dos sentidos, a autora segue exemplificando o 

surgimento das notas de rodapé quanto à reedição de textos do século XVII até o XIX. Nesse 

estudo
20

 observou que as notas tinham o objetivo de preservar – controlar – os sentidos 

daqueles textos, apresentando complementos que “auxiliassem na compreensão”, evitando, 

assim, possíveis “equívocos de interpretação”. “Por isso, nossa conclusão naquela análise é a 

de que as notas, mais do que o fechamento, são a cicatriz, o traço do ‘outro’ sentido, a marca 

inexorável da incompletude, de sentidos postos em silêncio” (ORLANDI, 2012b, p. 13). Isso 

marca que a incompletude participa do processo de significação, não sendo possível transpô-

la na tentativa de construir um objeto pleno em sentido. 

 Para pensar esse Arquivo pela teoria do discurso é preciso considerar que, além do 

sentido, o sujeito e o histórico social são elementos que integram e interagem no processo de 

constituição de um objeto. Assim, Orlandi (2012b) traz para discussão as noções de fato, dado 

e exterioridade. Afirma que no estudo da linguagem há um deslocamento na esfera do 

acontecimento linguístico que permite passar do dado ao fato; tal deslocamento significa 

trabalhar o processo de produção da língua. 

 

Se pensamos agora a importância desse modo de se considerarem os 

procedimentos da análise discursiva, devemos lembrar que a epistemologia 

que interessa à análise de discurso não se alinha no paradigma da 

epistemologia positivista mas no da histórica, e, em relação a esta, no da 

descontinuidade, suprimindo, com efeito, a separação entre objeto/sujeito, 

exterioridade/interioridade, concreto/abstrato, origem/filiação, 

evolução/produção, etc. É desse modo que a concepção de fato de 

linguagem, na análise de discurso, traz para a reflexão a questão da 

historicidade (ORLANDI, 2012b, p. 36). 

 

 Na análise de discurso, aquilo que de alguma forma pode ser considerado como dado 

são os discursos – enquanto objetos utilizados pela teoria para se constituírem como tal, uma 

vez que a AD traz como parte do processo histórico a língua, o sujeito e o sentido. Orlandi 

(2012b) complementa dizendo que os discursos tomados como dados não são eles próprios os 

objetos, mas sim “efeitos de sentido entre locutores” (p. 38). 

 

                                            
20

 ORLANDI, Eni. Terra à vista. São Paulo: Cortez, 1990. 
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Com efeito, para a análise de discurso, não existem dados enquanto tal, uma 

vez que eles resultam já de uma construção, de um gesto teórico. Aí entra a 

questão da interpretação, o que torna esta discussão mais interessante. A 

questão da interpretação, por sua vez, leva à questão do real e da 

exterioridade (ORLANDI, 2012b, p.38). 

 

 A exterioridade discursiva considera que o sujeito, histórico, produz no discurso a 

realidade com que se relaciona; esta é desenvolvida pela noção de interdiscurso
21

 ou memória 

discursiva. Por essa noção entende-se que, para que um dizer produza sentido, antes este já 

ecoou em outro lugar, ou seja, é o que possibilita ao sujeito constituir sua impressão de 

realidade. É nessa acepção que Orlandi (2012) fala do efeito de exterioridade, aquele em que 

o sentido já está lá. 

O interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que 

determinam o que dizemos. Para que minhas palavras tenham sentido é 

preciso que elas já façam sentido. E isto é efeito do interdiscurso: é preciso 

que o que foi dito por um sujeito específico, em um momento particular se 

apague na memória para que, passando para o “anonimato”, possa fazer 

sentido em “minhas” palavras (ORLANDI, 2012b, p.34).  

 

 A autora segue explicando que é pelo efeito de exterioridade que estabelecemos a 

relação real/realidade, em que o real se constitui pelas determinações históricas e a realidade é 

o imaginário construído pelo sujeito a partir de tais determinações. Esses sentidos produzidos 

pelo sujeito são formados por dois tipos de esquecimento no discurso, de acordo com 

Pêcheux. O esquecimento número um, também conhecido como esquecimento ideológico, faz 

com que o sujeito tenha a ilusão de que é a origem do seu dizer, não percebendo os sentidos 

que já existem ali. O número dois – esquecimento enunciativo – é o que produz a impressão 

de realidade, fazendo que o sujeito creia que há uma relação direta entre pensamento, 

linguagem e mundo. 

 

Quando nascemos os discursos já estão em processo e nós é que entramos 

nesse processo. Eles não se originam em nós. Isso não significa que não haja 

singularidade na maneira como a língua e a história nos afetam. Mas não 

somos o início delas. Elas se realizam em nós em sua materialidade. Essa é 

uma determinação necessária para que haja sentidos e sujeitos. Por isso é que 

dizemos que o esquecimento é estruturante. Ele é parte da constituição dos 

sujeitos e dos sentidos. As ilusões não são “defeitos”, são uma necessidade 

para que a linguagem funcione nos sujeitos e na produção de sentidos. Os 

sujeitos “esquecem” que já foi dito – e este não é um esquecimento 

voluntário – para, ao se identificarem com o que dizem, se constituírem em 

sujeitos. É assim que suas palavras adquirem sentido, é assim que eles se 

significam retomando palavras já existentes como se elas se originassem 

neles e é assim que sempre de muitas e variadas maneiras. Sempre as 

                                            
21

 Conforme exposto em Freitas (2001), baseada em Orlandi, é o interdiscurso que, pelo esquecimento, torna 

possível o dizer, uma vez que essa memória se forja quando não se sabe mais de onde partiu.  
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mesmas mas, ao mesmo tempo, sempre outras (ORLANDI, 2012a, p. 35-36. 

Grifos do autor). 

 

 Os aspectos mencionados até o momento demonstram que o Arquivo se constrói por 

meio de gestos de leitura, nos termos de Pêcheux. Esse funciona em um duplo jogo com a 

memória, pois é o Arquivo – da constituição do sujeito – e o arquivo – da memória 

institucional – que tratamos aqui. Souza (1996, p.4) observa que o arquivo está para além de 

uma mera reprodução de sua instituição “[...] ele é dentro de sua materialidade discursiva 

ordenado por uma abrangência social. O arquivo não é um simples documento no qual se 

encontram referências; ele permite uma leitura que traz à tona dispositivos e configurações 

significativas” (grifo nosso). Nesse sentido, desejamos tratar do arquivo em suas relações 

entre o institucional e a leitura. 

 Em O discurso documental na história das ideias linguísticas e o caso dos 

dicionários, Nunes (2008) trata do discurso que chama de discurso documental, identificando-

o a partir do viés da AD e da história das ideias linguísticas. O autor pretende demonstrar 

como se constitui esse discurso e de que maneira a prática de arquivo produz uma memória 

mediada pela instituição. 

 Nunes (2008) apresenta a definição de Orlandi (2002)
22

 para discurso documental. 

Segundo a autora, na análise de discurso o arquivo é o próprio discurso documental, ou seja, é 

a memória institucionalizada. Com base nisso, Nunes (2008) segue afirmando que a leitura 

dos documentos de arquivos é um gesto de interpretação e que ela em si direciona e estabiliza 

sentidos. O arquivo repousa sobre um já-dito e as representações imaginárias que 

correspondem a ele dependem de determinadas condições para que sejam sustentadas, caso 

contrário há o risco de desestabilização dessa história, dessa memória institucionalizada.  

 

[...] o que estamos chamando arquivo é a memória institucionalizada, 

estabilização de sentidos. No arquivo, o dizer é o documento, atestação de 

sentidos, efeito de relações de forças. Se no interdiscurso há o que se deve 

dizer mas também o que se pode dizer e mesmo a possibilidade de se dizer o 

irrealizado, o arquivo repousa sobre o realizado, menos sobre o que pode e 

muito mais sobre o que deve ser dito. No arquivo há, assim, um efeito de 

fechamento. Se o interdiscurso se estrutura pelo esquecimento, o arquivo é o 

que não se esquece (ou o que não se deve esquecer). Se no interdiscurso fala 

uma voz sem nome (cf. Courtine), no arquivo fala a voz comum, a de todos 

(embora dividida) (ORLANDI, 2003, p.15
23

 apud NUNES, 2008, p.90). 

 

                                            
22

 ORLANDI, Eni. Língua e conhecimento linguístico. São Paulo: Cortez, 2002. 
23

 ORLANDI, Eni. Ler a cidade: o arquivo e a memória. In:______ (Org). Para uma enciclopédia discursiva da 

cidade. Campinas: Pontes, 1990. 
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 Analisando o arquivo como construto e lugar de disputa, Luciana Heymann (2010), 

em Um olhar antropológico sobre o documento: representações e usos sociais, assinala 

pontos que definem como se esboça seu olhar sobre o arquivo. Considera-o em um duplo 

aspecto, pois, ao mesmo tempo em que lhe são conferidos significados pelos locais de sua 

guarda, é também ele que os legitimam. Em suas reflexões sobre os arquivos pessoais, 

especialmente quando esses acervos passam para o espaço do público, destaca que as 

negociações dessa passagem não se restringem apenas ao destino desse acervo, mas também 

como este será configurado, muitas vezes definidas pelo proprietário. Esse é um dos pontos 

que já interferem na monumentalidade que os documentos desse acervo adquirem e também 

na forma como o trajeto desse titular será contado. Assim, Heymann (2010) já procura pensar 

esse arquivo como um artefato marcado pela historicidade e pelas interferências que o 

configuram.  

 

Minha reflexão, desenvolvida a partir do campo das ciências sociais, 

caminha no sentido de sugerir que os legados documentais, ou seja, os 

conjuntos aos quais se atribui valor (histórico, patrimonial, cultural, cívico) 

resultam de processos sociais nos quais a memória e o passado são 

objetivados em documentos. Estes processos estão na origem de distintos 

contextos de uso, daqueles mais evidentes, relativos à pesquisa, aos menos 

visíveis, que remetem ao mercado de bens simbólicos no qual circulam os 

arquivos, suas representações e os agentes responsáveis por sua gestão 

(HEYMANN, 2010, p. 113. Grifo do auto). 

 

 A autora segue destacando que, no fim do século XX, influenciadas por Foucault, as 

ciências sociais – sobretudo o campo da antropologia – começaram a refletir sobre o arquivo, 

propondo abordagens que passassem a encará-lo não simplesmente como um espaço de 

guarda e produção de conhecimento, mas como lugar em que se exerce poder.  

 Nesse contexto de desnaturalização, a autora chama atenção para o arquivo envolver 

um modo de produção de leitura e escritura, associando-o a formas de legitimação de 

discursos. No caso apresentado seria o do discurso acadêmico, uma vez que o documento de 

arquivo concede autoridade ao texto acadêmico que, em contrapartida, reconhece a condição 

de evidência do arquivo. Dito de outra forma, o legitima. 

 

Iluminar o caráter construído dos arquivos, institucionais ou pessoais, 

investir na sua historicidade, não equivale a negar sua legitimidade, mas a 

examinar as práticas e os discursos através dos quais o “monumento”, o 

arquivo-fonte, encobre o “fragmento”, os gestos – múltiplos, diacrônicos, 

descentralizados – que constituíram concretamente esses conjuntos 

documentais (HEYMANN, 2010, p. 119. Grifos do autor). 
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 Le Goff (2005), discutindo o documento/monumento, diz que este, ao mesmo tempo 

que é o testemunho do poder, também o cria. 

 

Ora, esta desmotangem do documento-monumento não pode fazer-se com o 

auxílio de uma única crítica histórica. Numa perspectiva de descobrimento 

dos falsos, a diplomática, cada vez mais aperfeiçoada, cada vez mais 

inteligente, sempre útil, repetimo-lo, é suficiente. Mas não pode – ou, pelo 

menos, não pode sozinha – explicar o significado de um 

documento/monumento como um cartulário. Produto de um centro de poder, 

de uma senhoria quase sempre eclesiástica, um cartulário deve ser estudado 

numa perspectiva econômica, social, jurídica, política, cultural, espiritual, 

mas sobretudo enquanto instrumento de poder. Foi dito, justamente, que um 

cartulário constituía um conjunto de provas que é fundamento de direitos. É 

preciso ir mais longe. Ele é o testemunho de um poder polivalente e, ao 

mesmo tempo, cria-o (LE GOFF, 2005, p. 548). 

 

 Essas questões do documento, do arquivo em si, fazem retornar às propostas por 

Michel Pêcheux (2010 [1994]) em Ler o arquivo hoje. Nesse trabalho procura refletir sobre a 

AD, investigando o aspecto histórico discursivo relacionado à leitura de arquivos. Sua 

inquietação com os problemas relacionados ao tratamento de textos é um ponto de partida 

para reflexão que se propõe. 

Pêcheux, refletindo sobre a leitura de arquivos textuais, trata de duas culturas nela 

envolvidas, designadas como literária e científica, que estão presentes na tradição acadêmica 

da França, mas que há tempos têm se distanciado. Ao abordar esse afastamento, o autor 

aponta que, de certa forma, ambas se desconhecem. A cultura literária é representada pelos 

historiadores, filósofos, etc., profissionais geralmente associados à leitura de arquivo. Pêcheux 

destaca que, mesmo entre os literatos, não se situa de forma clara a própria leitura como 

questão, uma vez que estes não a problematizam, naturalizando suas interpretações.  

 

Sobre este ponto as observações da historiadora Régine Robin: “Para os 

historiadores [...] o discurso não constitui um objeto. Os textos de arquivo 

são fontes que permitem, por uma organização apropriada, o conhecimento 

do referente, das estruturas sociais. Nenhuma teoria do texto, da leitura. Sua 

decodificação repousa sobre o postulado da evidência, da transparência do 

sentido. O sentido já está lá” (ROBIN, 1979, p. 78
24

 apud PÊCHEUX, 2010 

[1994], p. 50). 

 

Prossegue alertando que seria útil pensar nos gestos de leitura que trabalham na 

constituição do arquivo e suas práticas em geral. Aqui reconduzimos Heymann (2010), 

                                            
24

 ROBIN, Régine. Le hors-texte dans le discours politique. Recherchs et theories, Montréal, 19, p. 78, 1979. 

Note-se que a autora faz essa observação à leitura de arquivos por parte de historiadores décadas após a crítica 

promovida pela Escola dos Annales (Observação feita por Freitas durante orientação). 
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quando afirma o arquivo como resultado de diversas intervenções, mas com representação de 

totalidade. Nessa concepção histórica caminhar-se-ia para uma leitura interpretativa, que ele 

aponta como já sendo uma escritura, observando como se constroem as diferentes formas de 

ler.  

 Pêcheux apresenta outro aspecto sobre a questão da leitura de arquivo. Nesse ponto 

trata das leituras autorizadas, que funcionam como aparato do poder. Evidencia que na Idade 

Média se observava entre os clérigos uma divisão entre os que eram autorizados a praticar 

leituras – portanto interpretar –, falar e escrever, e os demais na função de copistas ou outras 

atividades que demandavam repetições de uma leitura já feita – leituras “literais”, “não 

interpretativas”. Como aponta Pêcheux, esse fazer das repetições já se constitui como uma 

forma de leitura, no entanto esse sujeito é apagado em nome da instituição que representa.   

 Essa forma de apagamento, que nesse contexto o autor liga às atividades de leitura de 

transcrição, indexação, cópia, entre outras, conduz a uma impressão de pureza e/ou 

neutralidade em sua prática. Tais características encontram respaldo na cultura científica que 

busca “objetividade” e “clareza” em seus métodos e resultados.  Nesse ponto, Pêcheux alerta 

para o que chamou da divisão social do trabalho de leitura: o afastamento entre a cultura 

literária e a científica na leitura de arquivo como uma separação não ocasional, mas como 

uma relação de forças em que o que está em disputa é o direito à interpretação. 

 

É esta divisão social do trabalho de leitura que está atualmente se 

reorganizando totalmente, aprofundando-se: compreende-se que, de diversos 

lados, os poderes “interessem-se” pelas ciências do tratamento dos textos. 

Sublinhar até que ponto os procedimentos “objetivos” destas se inscrevem 

tão facilmente numa série de efeitos burocráticos não é senão denegrir 

exageradamente a situação (PÊCHEUX, 2010 [1994], p. 53, grifos do autor). 

 

 É interessante observar que a própria Análise de Discurso propõe como objeto para si 

a questão da leitura de arquivos textuais.  

 Outros fundamentos teóricos sobre a questão da leitura de arquivo serão expostos no 

momento das análises dos resultados. 
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3.3 - A SELETIVIDADE NA CONSTRUÇÃO DA INFORMAÇÃO E OS REGIMES DE 

INFORMAÇÃO 

 
O conceito de Regimes de Informação é relevante para observar como se apresenta a 

seletividade na construção da informação, na medida em que se pretende articulá-lo aos 

aspectos sociais, políticos e culturais que se fazem presentes nas atividades informacionais. 

Gonzalez de Gomez, ao lado de sublinhar o caráter inelutavelmente seletivo das ações de 

informação (1999), aprofunda o conceito de Regimes de Informação, que, entre outros 

aspectos, articula as relações de poder e as condições de produção de sentidos e dizeres pelos 

atores sociais
25

 nas situações sócio-históricas em que se encontram.   

O conceito em questão insere-se no escopo daqueles que possuem o caráter da 

transversalidade: ao mesmo tempo em que é flexível, apresenta especificidades. Sua 

flexibilidade faz com que paire, simultaneamente, entre diferentes cenários, tais como o da 

gestão e da política. Nos regimes de informação se dão as ações informacionais. 

O conceito pode ser trabalhado a partir de diferentes abordagens, como exemplo os 

aspectos centrais na discussão de Frohmann e Gonzalez de Gomez. Frohmann trabalha os 

regimes ressaltando o aspecto tecnológico, enquanto Gonzalez de Gomez aborda tal conceito 

a partir do aspecto político. Mas é importante destacar que, embora Frohmann, a princípio, 

detenha-se aos aspectos tecnológicos, ele não desvincula tais ações da esfera do político. 

 Bernard Frohmann, em seu texto Taking information policy beyond information 

science: applying the actor network theory, aborda os regimes de informação a partir da 

Teoria do ator-rede, considerando que essa metodologia é eficiente por possibilitar o 

entrelaçamento das questões científicas, sociais e discursivas, para o que igualmente se baseia 

em Foucault. Nesse artigo o autor, tratando das políticas informacionais, enfatiza que o 

tratamento feito pela área informacional para a questão dos poderes tem sido frágil e 

limitador. Para discorrer sobre tal fragilidade, faz uso do conceito de regimes de informação e 

da teoria do ator-rede. Baseado em dois importantes autores – Aines e Day
26

 –, traz para a 

discussão o fato de que, independentemente da circunstância, há formas de poder e controle 

envolvendo a constituição da informação. 

 

                                            
25

 A autora, no texto, esclarece que “‘Atores sociais’ são aqueles que podem ser reconhecidos por suas formas de 

vida e constroem suas identidades através de ações formativas. A ‘forma de vida’ e as ‘ações formativas’ são as 

que vinculam de um modo social e epistêmico saberes, informações, práticas e experiências” (GONZALEZ DE 

GOMEZ, 1999, p. 23). 
26

AINES, Andrew A.; DAY, Melvin S 1975. National planning of information services. Annual Review of 

Information Science and Technology 10, p. 3-42, 1975. 
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A legitimate and pressing objective of information policy research is the 

perspicuous representation of regimes of information: how they originate 

and stabilize; how they determine social relations, and how specific forms of 

power are exercised in and through them. […].Because it recognizes that 

information policy is made and unmade every day in complex, interacting 

social practices, research of this kind transcends LIS’s
27

 narrow disciplinary 

conceptions of IP
28

. […].The complexities of régimes of information suggest 

that they are rarely, if ever, adequately represented by smooth flows from 

one discrete stage to the next, e.g. from perceptions of issues to explicit 

policy formulation, followed by implementation feeding back to perceptions. 

Instead, describing a régime of information means charting the agonistic 

processes that result in tentative and uneasy stabilizations of conflicts 

between social groups, interests, discourses, and even scientific and 

technological artifacts (FROHMANN, 1995, p. 6). 

 

 Gonzalez de Gomez trabalha o conceito de regimes de informação considerando o 

aspecto político. Dentro dessa perspectiva, a autora entende o conceito como um modo 

informacional que determinará quem são os atores participantes e as formas como a 

informação se dará dentro de uma sociedade ou em parte dela. 

 
“Regime de informação” seria o modo de produção informacional dominante 

em uma formação social, o qual define quem são os sujeitos, as 

organizações, as regras e as autoridades informacionais e quais os meios e 

recursos preferenciais de informação, os padrões de excelência e os modelos 

de sua organização, interação e distribuição, vigentes em certo tempo, lugar 

e circunstância, conforme certas possibilidades culturais e certas relações de 

poder. Um “regime de informação” se desdobra, logo, em um conjunto mais 

ou menos estável de redes formais e informais nas quais as informações são 

geradas, organizadas e transferidas de diferentes produtores, por muitos e 

diversos meios, canais e organizações, a diferentes destinatários ou 

receptores de informação, sejam estes usuários específicos ou públicos 

amplos. (GONZALEZ DE GOMEZ, 2003, p. 61) 

 

Ainda discorrendo em sua definição sobre o conceito de regimes de informação, a 

autora assinala que: 

O regime de informação remete à distribuição do poder formativo e seletivo 

de “testemunhos” sociais - entre atores e agências organizacionais, setores de 

atividades, áreas do conhecimento, regiões locais e redes internacionais e 

globais -, seja na medida em que definem, constroem e estabilizam as zonas 

e recursos de visibilidade social regulada, seja pela sonegação e/ou 

substituição de informações, seja por efeitos não totalmente intencionais que 

resultantes daqueles atos seletivos de inclusão/exclusão de atores, conteúdos, 

ações e meios. Cada vez que mudam os eixos de ênfases e relevância dos 

atores sociais e suas demandas e interesses, mudariam também todos ou 

muitos dos parâmetros que configuram o “locus” de entendimento e 

definição de recursos e ações de informação. 

                                            
27

 LIS – Library and Information Science. 
28

 IP – Information Policy. 



48 
 

O regime de informação remete assim, a uma equação entre potencialidades 

e forças de diferentes origens e direções que, combinadas, definem os modos 

de distribuição – entre diferentes atores sociais, atividades e regiões - da 

potência construtiva e do poder seletivo que se manifestam na geração, 

circulação, acesso e uso de informação” (GONZALEZ DE GOMEZ, 2008, 

p.4). 

 

 Considerando a crença na “neutralidade” da constituição do que chamamos de 

informação, pretende-se apresentar as diferentes formas de seleção que envolvem a 

informação, tendo em vista que esta é condicionada, permeada, por decisões que transitam na 

esfera do político, e por isso é importante pensar na relação existente entre informação e 

poder. 

 Em O caráter seletivo das ações de informação (1999), Gonzalez de Gomez trata da 

constituição do valor de informação, no que se refere aos seus aspectos seletivos e 

decisionais, por indivíduos, atores sociais e organizações. A autora também trabalha com as 

possibilidades de escolha por parte dos sujeitos da informação. Considera que o termo 

informação é oscilante e, dependendo da situação, pode assumir diferentes acepções. 

 

[...]. Consideraremos, de um modo mais direto, que alguma forma de 

seleção, individual e social, de caráter emocional, cultural, prático e 

gnoseológico, participa da emergência de um valor de informação. 

Esta afirmação tem, aliás, uma dimensão maior: essas instâncias seletivas e 

decisionais não operam sobre um campo de informações já constituídas, “ex 

post”, mas intervém na própria constituição de algo a ser designado como 

informação ou do domínio da informação: “ex ante”. 

Existiriam assim possibilidades de decisão e escolha nas práticas e ações de 

conhecimento e comunicação, conforme as quais, em cada caso e em cada 

contexto, algo pode e não pode, ao mesmo tempo, cruzar uma linha 

imaginária que faz que seja construído, considerado ou descrito como 

“informação” (GONZALEZ DE GOMEZ, 1999, p. 8). 

 

 Ao enfatizar que o valor de informação está imbricado em alguma forma de seleção, a 

autora permite aludir à esfera do político: do poder de seleção do que será indicado como 

informação. 

 É interessante observar que a abordagem trabalhada nesse texto evidencia que há de se 

compreender em que caso a informação é o caso, de acordo com as palavras de Gonzalez de 

Gomez, que esses processos denomina ações de informação. As ações de informação serão 

responsáveis por estipular esse caso.  

 
As configurações e qualidades de uma ação de informação são múltiplas e só 

podem ser reconstruídas em contextos específicos. Pode-se assim dizer que o 

“informar” e o “buscar informação” antecipam e condicionam a concepção 

ou aceitação de algo como informação e a ação de documentar antecipa e 
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condiciona o que será produzido e reconhecido como documento. Em 

conseqüência, a estrutura, organização e conteúdo de uma unidade 

documentária ou informacional remete, antes, às ações e aos agentes que a 

produzem e organizam que aos conteúdos do mundo natural e social a que 

apontam, como a seus universos de referência discursiva. Não existe, assim, 

nenhum isomorfismo entre os universos de informação e os universos por 

eles referenciados (GONZALEZ DE GOMEZ, 1999, p. 8). 

 

 

  Tendo como base as reflexões trazidas por esse texto, pretende-se deslocá-las para a 

discussão arquivística, que trabalha com informação/documento, mas nem sempre se permite 

refletir sobre suas práticas como atores/sujeitos que participam, inelutavelmente, desse 

processo de constituição da própria informação. Gonzalez de Gomez (1999) sublinha ainda 

que toda ação informacional tem como consequência a agregação e desagregação de valores 

informacionais. 

Dado o caráter seletivo das ações de informação, toda agregação de valor 

responde a um princípio de seleção, logo o valor agregado da informação só 

poderia estabelecer-se a partir da diferença entre o que se agrega e convém 

que seja agregado, o que se desagrega e convém que seja desagregado, 

menos o que se desagrega e não convém desagregar e o que se agrega e não 

convém agregar, conforme esse princípio seletivo. 

A agregação de valor à informação está sempre associada a operações 

seletivas e relacionais (GONZALEZ DE GOMEZ, 1999, p. 11). 

  

 Muitas atividades arquivísticas se enquadram no aspecto da seletividade dos 

documentos/informações, na qual a decisão de atribuir valor a um documento (informação) 

está posta aos cuidados daquele responsável pelo conjunto documental, mas tal processo, por 

sua “naturalidade”, torna-se invisível. Como exemplo, pode-se citar a atividade de avaliação 

de documentos, que se dedica ao estabelecimento de valor aos documentos com o intuito de 

determinar um prazo de guarda; a descrição arquivística, momento em que o arquivista cria 

representações de um acervo apresentando o conteúdo e o contexto de produção deste; a 

indexação, atividade que representa os documentos ou informações por termos – ainda recente 

na área; ou mesmo na gestão de documentos, na qual o arquivista participa interferindo na 

seletividade da informação desde o início, quando na produção documental; entre outros.  

A breve descrição dessas atividades arquivísticas demonstra o quanto as ações 

informacionais são atravessadas por decisões que se entrelaçam a uma configuração histórica, 

política e social específica, fazendo com que, em cada caso, a informação assuma um sentido 

distinto, da mesma forma que o sujeito a trabalhar com ela.  

 Em Rules of indexing (1990), Frohmann, tratando das questões da ciência da 

informação, faz considerações que tangenciam a problemática das escolhas na informação. 
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Menciona o caráter interpretativo, fazendo uma abordagem a partir das regras de indexação, 

afirmando que não há como se esquivar de tal realidade. 

It seems obvious enough that the indexer performs an intellectual operation 

of some kind in representing the text by means of an indexing phrase. But 

exactly what kind of operation? We believe that if we understood its rules, 

the benefits would be obvious. Not only would our understanding of a 

fundamental operation of information science advance by a quantum leap, 

but we may also gain the added bonus of solutions to persistant and 

embarrassing problems. A clear distinction, for example, between the 

essential core of the indexing operation (perhaps by analogy to the fixed 

variables of an equation) and its merely peripheral fringe (the equation's 

parameters, variously set according to individual differences of indexers), 

might yield a method for reducing the notorious inconsistency of indexers 

(FROHMANN, 1990, p. 82). 

 
O autor defende que a ciência da informação é uma ciência interpretativa, não havendo 

possibilidades de fugir dessa característica. No mesmo aspecto insere-se a arquivologia.  

Seguindo essa ideia, Frohmann faz ainda observações que demonstram que o ato da 

leitura (interpretação) ocorre nos contextos cultural, social e histórico, nos quais o sujeito está 

inserido e transforma-se. Para tais afirmações, baseia-se nas teorias da linguística. No entanto, 

para o aspecto que se trabalha neste item, é interessante sublinhar o fato de que as ações 

informacionais e os atores sociais também são atravessados por essa problemática. 

Aqui, grosso modo, pretende-se compreender esse caráter interpretativo dentro da 

perspectiva de informação como poder e a correlação de forças presentes nessa construção. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 
 
 Neste tópico apresentam-se os resultados do levantamento das referências-fonte com a 

sua análise. Conforme adiantado no capítulo metodológico, para verificar como a 

arquivologia vem abordando a questão da leitura/interpretação foi realizado inicialmente 

levantamento na literatura recente da área – tendo como campo empírico quatro periódicos 

nacionais e um periódico internacional –, buscando identificar as fontes teóricas explicitadas 

pelos autores como embasamento para a abordagem da descrição arquivística como atividade. 

A partir desse levantamento inicial, denominado referências recentes, chegamos às 

referências-fonte da literatura recente sobre o tema.  

Durante a análise dos resultados não se localizou a questão da leitura/interpretação em 

quatro trabalhos – três do campo internacional e um do campo nacional –, embora tenham 

sido indicados como referência-fonte, por isso optou-se por retirá-los dos resultados.  

Os trabalhos estão dispostos pela ordem alfabética das referências-fonte. No quadro a 

seguir é indicado o número de vezes em que foram utilizadas como fundamento do campo 

nacional e internacional.  
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a) BELLOTTO, Heloísa L. Arquivos permanentes: tratamento documental. 2. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2004. 

Este livro foi citado três vezes como referência-fonte do campo nacional.  

Publicado originalmente em 1991, é referência na literatura nacional por abordar os 

assuntos relacionados à terceira etapa do arquivo, a fase permanente. A autora dedica três 

capítulos para tratar especificamente da função de descrição. 

A autora identifica a descrição como tarefa característica dos arquivos permanentes e a 

percebe, via instrumentos de pesquisa, como a ponte entre o problema levantado pelo 

pesquisador e a sua resolução. Parece que seu direcionamento se faz ao historiador, pois em 

diferentes momentos deixa transparecer que este é o destinatário final do trabalho do 

arquivista. Ou seja, os instrumentos de pesquisa seriam, primordialmente, elaborados para uso 

do historiador. Não pretendemos tomar isso como afirmativa, mas marcar uma possível 

concepção de leitura da autora sobre os documentos. Como nos exemplos a seguir: 

 

[...]. Os conteúdos, a tipificação das espécies documentais, as datas-baliza 

[...] enfim todos os elementos ligados às informações de interesse do 

historiador é que serão objeto do trabalho descritivo (BELLOTTO, 2005, 

p.173-174). 

 

[...]. Já a descrição – a elaboração de guias, inventários, catálogos, índices e, 

esporadicamente, catálogos seletivos – é função permanente dos arquivos de 

custódia, e feita por seus arquivistas especializados. A otimização dos 

instrumentos depende também de que se saiba como trabalha o historiador e 

que vocabulário usa em suas indagações (BELLOTTO, 2005, p.174). 

 

O conhecimento prévio das fontes – a detecção do material de interesse – é 

proporcionado aos historiadores pelos arquivistas, através dos chamados 

instrumentos de pesquisa [...] (BELLOTTO, 2005, p.175, grifo nosso). 

 

Esses breves exemplos nos remetem a Pêcheux (2010 [1994]), quando denuncia a 

divisão social do trabalho de leitura, e se materializam na percepção de que as leituras 

técnicas sustentam as leituras interpretativas, autorizadas, nesse caso a do historiador. Outro 

aspecto ainda se soma a essa divisão. Elegendo-se os que realizam o trabalho primeiro sobre 

os documentos – nesse caso descrevendo-os – para entregar aos que realizarão o exercício de 

interpretar, de alcançar outras possibilidades/descobertas sobre os mesmos documentos, 

silencia-se a existência de um recorte e um olhar impresso por aquele que realizou as 

atividades iniciais com os documentos, mesmo que não reconhecido. 
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O trabalho do arquivista precisa revelar-se ao historiador desde o seu 

primeiro momento no arquivo; é esse trabalho que deve proporcionar o 

encontro satisfatório entre pesquisador e documento, através dos 

instrumentos de pesquisa. A presença constante do arquivista junto à mesa 

do pesquisador não é necessária, a não ser em casos de esclarecimentos 

fortuitos (BELLOTTO, 2005, p.176). 

 

Certamente o arquivista tem papel fundamental no elo entre documento e pesquisador, 

mas é necessário reconhecer sua posição enquanto leitor. Como bem obervou Bellotto acima, 

os instrumentos de pesquisa, elaborados pelo arquivista, proporcionam “a detecção do 

material de interesse”. 

 Bellotto (2005) se concentra na política de descrição documental, apontando diretrizes 

para estabelecê-la. Apresenta quatro pontos básicos para a mesma: a hierarquia dos 

instrumentos de pesquisas
29

; as prioridades na escolha de quais conjuntos documentais serão 

foco do trabalho; a técnica, preparação da equipe que conduzirá a produção dos instrumentos 

de pesquisa; e a planificação, estabelecimento de cronogramas e tarefas que contribuam para a 

divulgação do acervo. Desses itens seria interessante destacar, dentro da preparação técnica da 

equipe, uma concepção que se nota ao longo do texto.  

 

[...], quem se dedicar à descrição deve ainda desenvolver conhecimentos de 

análise documentária e indexação, nos quais não é pequena a parte que 

aproxima este trabalho da linguística. Só o domínio teórico e prático dessas 

áreas permitirá que se faça correta e adequadamente a recuperação e a 

transferência da informação contida nos grupos ou nos indivíduos 

documentais. Saber resumir conteúdos sem deformá-lo; extrair dos 

documentos assuntos; destes, os conceitos; dos conceitos os descritores; 

estabelecer-lhes cruzamentos e paralelismos, tudo isso é tarefa que exige 

conhecimento especializado e que requer treinamento intensivo 

(BELLOTTO, 2005, p.223-224, grifo nosso). 

 

Os termos destacados chamam atenção para a ideia que se constrói quanto à 

possibilidade do “não equívoco” nos sentidos, via fundamentação teórica-linguística e prática. 

Esta é usada como fonte para a “literalidade”, em que se pretende alcançar uma linguagem 

“sem deformidade”. Observa-se ainda a crença na possibilidade de “transferência” e 

“extração” da informação, reconduzindo à Orlandi (2012b [1996]) ao tratar da incompletude 

do dizer. A informação já é um efeito sócio-histórico, não há como concebê-la sem considerar 

que o sujeito que a produz é afetado pela história. Por isso, é uma produção de sentidos, não 

sendo possível que se “extraia” ou “transfira”. Cabe ressaltar que a própria ideia de se extrair 

já é um ato de interpretação, pois se escolhe o que será extraído. São marcas sutis 

                                            
29

 A elaboração dos instrumentos de pesquisa deve partir do geral para o particular. O primeiro instrumento a ser 

preparado é o guia, que dará um panorama geral daquele arquivo. 
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naturalizadas, mas que determinam uma forma de leitura pretensamente técnica e 

neutralizante sobre o que é o arquivo e o que se produz a partir dele. 

 

b) BOTÃO, Antonio Victor Rodrigues. Recuperação da informação digital: a Norma 

Brasileira de Descrição Arquivística – Nobrade na descrição de material imagético. 2011. 

Dissertação (Mestrado). Orientação: Rosali Fernandez de Souza. IBICT/FACC/UFRJ, Rio de 

Janeiro. 

Foi citado uma vez como fundamento do campo nacional para esta pesquisa. Seu 

intuito é discutir a recuperação da informação, tendo a descrição da imagem digital como seu 

foco. Utiliza a NOBRADE para realizar sua análise em comparação a outro metadados 

voltados especificamente para a descrição de imagens.  

Ao tratar da recuperação da informação de imagens no ambiente web, identifica que, 

embora a discussão sobre bancos de dados de imagem tenha tido relevância para 

armazenamento e transmissão das mesmas, esses não se mostram práticos para consulta. Em 

sua maioria, as imagens não são descritas de forma adequada – como observa –, uma vez que 

o destaque da descrição é dado ao conteúdo textual em detrimento do imagético. Em sua 

análise acaba por considerar que o conjunto de metadados da NOBRADE é satisfatório no 

que se propõe à descrição de imagens. No entanto, o autor destaca um problema que 

acompanha a descrição.  

 

A distinção entre o que seja descrição e interpretação é complexa, uma vez 

que a descrição da imagem cria condições para sua interpretação. A grande 

dificuldade na análise da imagem consiste nesta distinção entre a denotação 

(o que a imagem mostra) e a conotação (o que a sociedade vê na imagem) 

(CAMPOS; GARCIA; MOURA, 1999
30

 apud BOTÃO, 2011, p. 44).  

 
Observa-se que a ideia de descrição do autor se faz a partir do uso de normas e 

padrões, que estabelecem medidas prescritivas para lidar com determinados problemas. O uso 

das normas tende a controlar as possibilidades interpretativas, a fim de alcançar um grau 

desejável na execução das atividades do contexto em questão; ou, ainda, faz-se útil para 

determinar formatos únicos na representação de conceitos de uma área específica, 

viabilizando melhor comunicação nessa esfera. Seguindo em suas observações, destaca que a 

padronização tem por objetivo “eliminar a ambiguidade”; o autor, de fato, o faz por meio da 

                                            
30

 CAMPOS, Maria Luiza Machado. GARCIA, Simone de Souza. MOURA, Ana Maria de Carvalho. 

Metadados para Documentação e Recuperação de Imagens. Instituto Militar de Engenharia. Departamento de 

Engenharia de Sistemas. Relatório Técnico nº 040/ DE9, 1999. 
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linguagem comum que facilitaria o intercâmbio de informações. A proposta da norma, no 

entanto, não é pôr fim à ambiguidade do texto, mas retirá-la da estruturação da descrição.  

Nas análises finais do trabalho, embora contemple o viés técnico de aplicabilidade e 

“resposta satisfatória” do conjunto de metadados, o autor identifica que indexar, representar 

imagens não é algo simples, mesmo com todo aparato fornecido pelas normas.  

 

A indexação de imagens é uma atividade complexa e implica na dificuldade 

de concordância quanto ao que uma imagem realmente denota. Analisada do 

ponto de vista pré-iconográfico, iconográfico e iconológico, a mesma 

imagem poderia ser indexada em todos os três níveis, sendo necessária a 

indexação exaustiva para atender a vários grupos de usuários (BOTÃO, 

2011, p. 83). 

 
Dada a polissemia inerente à imagem, e a imprevisibilidade em relação a seu 

uso, torna-se, assim, imprescindível desenvolver procedimentos claros para o 

usuário final, para que este, possuindo informação sobre os critérios 

adotados para o tratamento da informação imagética, tenha condições de 

usufruir do resultado da representação da imagem sem ser dependente da 

mesma (BOTÃO, 2011, p.84). 

 
 Com relação à leitura/interpretação, o autor usa “duas camadas” de significação – 

denotação e conotação. Como aponta Orlandi (1986, p. 36), o contraste entre denotação e 

conatação se faz no contexto do Círculo de Copenhague (1931), em que a linguística passa a 

ser observada pela lógica matemática. Orlandi diz que essa é uma radicalização do 

pensamento de Saussure. Influenciado por essa conjuntura é que o dinamarquês L. Hjemsley 

fixa tal oposição, fazendo uma separação entre lógica e emoção.  

Ainda observando a partir do aspecto da leitura, nota-se que, ao cogitar a “eliminação 

da ambiguidade”, o autor demonstra crer na possibilidade de alcançar um sentido verdadeiro. 

Haroche (1992) aponta que a tentativa da desambiguação busca um sentido completo e 

verdadeiro do dizer, desconsiderando, assim, a determinação histórica do sujeito. 

 

c) BOTÃO, Antonio Victor Rodrigues; SOUZA, Rosali Fernandez de. Recuperação de 

imagens digitais e normalização arquivística. Acervo, Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, v. 

26, n. 1, p. 93-108, jan./jun. 2013. 

Citado apenas uma vez como referência-fonte do campo nacional para essa pesquisa, o 

artigo se baseia na dissertação analisada anteriormente. O trabalho tem como proposta a 

recuperação da informação de imagens digitais, tendo a NOBRADE como seu campo de 

análise. Elabora um estudo comparativo entre a NOBRADE e o conjunto de metadados 

voltados para descrição de imagens do Instituo Militar de Engenharia. Por fim, destaca que os 
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campos destinados pela NOBRADE para descrição de imagens são satisfatórios e adequados 

à recuperação de imagens digitais.  

Consideramos que a análise desse trabalho se faz junto ao que apresentamos acima, 

visto não apresentar novos pontos para discussão. 

 

d) BUNN, Jennifer. Multiple narratives, multiple perspectives: Observing archival 

description. 2011. Doutorado (Tese). UCL (University College London). Disponível em: 

<http://discovery.ucl.ac.uk/1322455/>. 

Foi citada uma vez como referência-fonte do cenário internacional para essa pesquisa. 

A autora inicia seu trabalho fazendo um apanhado sobre a descrição arquivística e 

afirma que o direcionamento de sua pesquisa se faz a partir da premissa de que, em certa 

medida, não há uma definição para essa função. Para fundamentar seu trabalho, apresenta 

uma gama de autores que dedicam, ou em algum momento dedicaram, suas pesquisas a essa 

questão, como: Duranti, MacNeil, Mehhan, Hurley, entre outros. A partir desses teóricos, 

Bunn apresenta as principais discussões a respeito da descrição, bem como de que maneira se 

desenvolveram no tempo e nas formas de sua execução. 

Ao longo do texto, sugere que o que deve ser perguntado é o que é descrição 

arquivística, tentando compreender as nuances que cercam esse processo – em vez de limitá-

lo a definições e padrões. Embora lance essa pergunta, não tem a pretensão de respondê-la. A 

autora menciona duas dimensões presentes na descrição arquivística e que deveriam ser 

consideradas: a da observação e a do ponto de vista. Busca traçar um paralelo entre as 

circunstâncias da descrição arquivística no período mais ligado à corrente positivista e as 

reflexões propostas sobre essa prática a partir da abordagem pós-moderna. Bunn aponta 

aspectos interessantes desses dois momentos, e, dessa forma, busca pensar em um equilíbrio 

para a função. 

Embora não seja muito explícita em suas posições, baseando-se na visão pós-moderna 

reconhece que há um grau de participação do arquivista enquanto sujeito na descrição, pois 

invariavelmente leva em conta sua perspectiva nas observações do cenário analisado. Afirma 

que esse aspecto não deve ser ignorado, mas há que se buscar um equilíbrio diante do 

contexto apresentado. 
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e) CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (Conarq). Nobrade: Norma brasileira de 

descrição arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2006.  

Foi apresentado três vezes como referência-fonte do campo nacional para essa 

pesquisa.  

Norma que objetivou adaptar as normas internacionais de descrição arquivística – 

ISAD(G) e ISAAR(CPF)
31

 – à realidade brasileira. Por isso, não é simplesmente uma 

tradução. Sua elaboração se deu no âmbito da Câmara Técnica de Normalização da Descrição 

Arquivística, do Conarq – Conselho Nacional de Arquivos – e envolveu a participação da 

comunidade profissional. A publicação da versão preliminar ocorreu em 2006. Assim como a 

ISAD(G), não objetiva envolver-se no formato final das descrições que serão disponibilizadas 

ao usuário, mas sim “estruturar a informação” levando em conta os elementos comuns ao 

procedimento.  

Às áreas que são contempladas pela ISAD(G) a NOBRADE acrescentou uma oitava. 

Essa última destina-se ao estabelecimento de pontos de acesso e descrição de assuntos. Assim 

como a primeira, reafirma o interesse em “garantir descrições consistentes, apropriadas e 

autoexplicativas” (NOBRADE, 2006, p.10).  

  As descrições das áreas previstas na norma permitem observar as relações que se 

ligam à leitura/interpretação. 

 

2.2 História administrativa / biografia Objetivo: Oferecer informações 

referenciais sistematizadas da trajetória do(s) produtor(es), da sua criação ou 

nascimento até a sua extinção ou falecimento. Regra(s): Registre de maneira 

concisa informações relacionadas à historia da entidade coletiva, família ou 

pessoa produtora da unidade de descrição (NOBRADE, 2006, p.32, grifo 

nosso). 

2.3 História arquivística Objetivo: Oferecer informações referenciais 

sistematizadas sobre a história da produção e acumulação da unidade de 

descrição, bem como sobre a sua custódia. Regra(s): Identifique a natureza 

da acumulação do acervo e registre sucessivas transferências de propriedade 

e custódia, intervenções técnicas ao longo do tempo, dispersões e sinistros 

relacionados à unidade de descrição” (NOBRADE, 2006, p.34, grifo nosso). 

3.1 Âmbito e conteúdo Objetivo: Fornecer aos usuários informações 

relevantes ou complementares ao Título (1.2) da unidade de descrição [...] 

(NOBRADE, 2006, p.39, grifo nosso). 

3.2 Avaliação, eliminação e temporalidade Objetivo: Fornecer informação 

sobre qualquer ação relativa à avaliação, seleção e eliminação. Regra(s): 

Registre quaisquer ações e critérios adotados para avaliação, seleção e 

eliminação ocorridas ou planejadas para a unidade de descrição 

(NOBRADE, 2006, p.41). 
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 Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Pessoas Coletivas, Pessoas Singulares e 

Famílias. 
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7.1 Nota do arquivista Objetivo: Fornecer informação sobre a elaboração da 

descrição. 

Regra(s): Registre as fontes consultadas para elaboração da descrição, bem 

como os nomes das pessoas envolvidas no trabalho. Comentários: Este 

elemento serve de validação das informações prestadas na descrição, 

fornecendo as fontes utilizadas e os nomes dos profissionais envolvidos no 

trabalho. Nesse sentido, devem ser registradas não só a bibliografia 

arquivística utilizada, mas também as fontes históricas primárias e 

secundárias (NOBRADE, 2006, p.56). 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assuntos Objetivo: Registrar os 

procedimentos para recuperação do conteúdo de determinados elementos de 

descrição, por meio da geração e elaboração de índices baseados em entradas 

autorizadas e no controle do vocabulário adotado. 

Regra(s): Identificar os pontos de acesso que exigirão maior atenção na 

geração de índices e realizar a indexação de assuntos de maneira controlada 

sobre elementos de descrição estratégicos para a pesquisa (NOBRADE, 

2006, p.59). 

 

Normas, em geral, visam a controlar uma prática com o intuito explicitado de otimizar 

o serviço; nesse caso, a difusão e acesso a “informações”. Ao mesmo tempo em que se busca 

determinar uma escrita, aqui a do arquivista, que sustenta os dizeres da instituição que 

representa, põe-se em evidência que é um obstáculo esse cerceamento em prol da 

padronização. O arquivista, enquanto representante de entidade custodiadora, que também 

pode ser produtora da documentação, ainda que produza seu dizer a partir dos condicionantes 

institucionais, não tem como apagar seus próprios vestígios – esses seriam marcas da 

constituição do arquivista enquanto sujeito. 

 

f) COOK, Terry. Arquivos pessoais e arquivos institucionais: para um entendimento 

arquivístico comum da formação da memória em um mundo pós-moderno. In: Seminário 

Internacional sobre Arquivos Pessoais, Rio de Janeiro, nov. 1998. 

 
Esse artigo foi citado uma vez como referência-fonte do campo nacional levantado 

para essa pesquisa. 

Nesse texto o autor põe em discussão a dicotomia, afirmada pela própria arquivologia, 

no tratamento de arquivos institucionais e pessoais. Cook apresenta como exemplo o Canadá, 

que, por trabalhar a abordagem de arquivos totais
32

, pouco se prende a essa distinção. Segue 

obervando que ambos os tipos de arquivos são produto de suas atividades – em suas palavras 

                                            
32

 Grosso modo essa abordagem entende que na constituição dos acervos interagem arquivos de instituições 

públicas, privadas, pessoais etc. Não se detém à separação em arquivo administrativo e arquivo histórico, por 

exemplo.            
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são artefatos – e que possuem características, métodos e procedimentos similares, logo não 

haveria motivos para essa diferenciação no tratamento. Assim, busca refutar essa percepção. 

  

[...] irei contestar neste trabalho a ideia tradicional de arquivos 

públicos, ou do arquivista institucional como encarregado neutro, 

objetivo e passivo dos arquivos, especialmente devido às novas 

exigências, tanto para a avaliação quanto para a organização e 

descrição de arquivos institucionais, [...]. Meu argumento é que a 

própria natureza dessas mudanças conceituais transforma a tarefa dos 

arquivistas, tanto dos arquivos institucionais quanto dos pessoais, e 

oferece uma perspectiva compartilhada sobre arquivos que, por sua 

vez, pode levar a uma nova unidade nos esforços da arquivística, 

centrada na formação da memória da sociedade” (COOK, 1998, 

p.132).  

 
O autor enuncia que os princípios tradicionais da arquivística são, em muito, baseados 

em relatos de experiências particulares de profissionais que posteriormente sistematizaram os 

primeiros manuais da área. Enquanto custodiadores de arquivos institucionais, traçaram 

formas para lidar com as dificuldades encontradas durante o trato desses.  Eram arquivos do 

Estado criados para servi-lo, e, até por isso, pouco se observaram os arquivos pessoais. Cook 

propõe que a área repense suas práticas e princípios, e não os tomem como axiomáticos, visto 

que são reflexos frutos de contingências históricas.  

Suas posições em relação ao arquivista e à própria ciência arquivística demonstram de 

que forma entende a ambos nesse contexto.  

 
[...]. A ciência arquivística, ou a teoria tradicional da arquivística não são, 

apesar do que alguns arquivistas de documentos públicos ainda gostam de 

afimar, nem verdade universal, nem realidade fundamental aplicável a todas 

as circunstâncias e meios arquivísticos em qualquer tempo e lugar (COOK, 

1998, p.133). [...]. 

Todas essas mudanças fundamentais no mundo real das organizações e dos 

sistemas de armazenamento de documentos têm um impacto significativo 

sobre as tarefas e responsabilidades do arquivista. Como sua intervenção 

ativa nos processos de manutenção de documentos é agora exigida para que 

fique assegurado que as propriedades de evidência confiável existam para os 

documentos, como disso resulta, na base da moderna avaliação (e posterior 

descrição), a necessidade de que o arquivista investigue e compreenda a 

natureza complexa de funções, estruturas, processos e contextos, e interprete 

sua importância relativa, por tudo isso, a ideia tradicional da imparcialidade 

do arquivista não é mais aceitável - se é que algum dia o foi. Os arquivistas, 

inevitavelmente, injetarão seus próprios valores em todas essas atividades, 

bem como na própria escolha que terão de fazer, nesta era de recursos 

limitados, sobre quais criadores, quais sistemas, quais funções, quais 

programas, quais atividades, quais documentos, na verdade, irão receber 

atenção arquivística parcial ou total e quais serão simplesmente abandonados 

(COOK, 1998, p.139. Grifo nosso).  
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O autor, que se identifica a todo o momento como pós-moderno, enfatiza que os 

arquivos são construções sociais de um tempo, uma cultura e um lugar, e que os arquivistas 

devem aceitar sua historicidade nas construções teóricas e metodologias que desenvolvem. 

Sua afirmação, como autor pós-moderno, envolve o imperativo de desconfiar da 

“imparcialidade” e “neutralidade” das coisas.  

 
[...]. Nada é neutro. Nada é imparcial. Tudo é conformado, apresentado, 

representado, simbolizado, significado, assinado, por aquele que fala, 

fotografa, escreve, ou pelo burocrata governamental, com um propósito 

definido, dirigido a uma determinada audiência. Nenhum texto é um mero 

subproduto, e sim um produto consciente para criar uma persona ou servir a 

um propósito, embora essa consciência, ou persona, ou propósito – esse 

contexto por trás do texto - possa ser transformado, ou perdido, em padrões 

inconscientes de comportamento social, em discurso institucional e em 

fórmulas padronizadas de apresentação de informações (COOK, 1998, 

p.140. Grifo nosso).  

 
[...] Minha recomendação é que os arquivistas deveriam aceitar, em vez de 

negar, sua própria historicidade, ou seja, deveriam reconhecer, ao invés de 

negar, sua própria participação no processo histórico. Não são historiadores, 

mas fazem parte do processo histórico, em vez de dele estarem distanciados. 

Deveriam, portanto, reintegrar o subjetivo (isto é, a mente, o processo, a 

função) com o objetivo (isto é, a matéria, o produto documentado, o sistema 

de informações) em seus constructos teóricos e em suas metodologias 

estratégicas (COOK, 1998 p.142).  

 

Observa-se que Cook possui uma visão de leitura que considera a historicidade das 

interpretações, pois aponta para um sujeito constituído historicamente e que tem suas práticas 

determinadas por essa condição. 

 

g) DUFF, Wendy; HARRIS, Verne. Stories and names: archival description as narrating 

records and constructing meanings. Archival Science, v. 2, n. 3–4, p. 263–285, 2002. 

 

Esse artigo foi citado três vezes como referência-fonte do campo internacional para 

essa pesquisa. 

Os autores analisam a descrição como um campo para se pensar a prática arquivística. 

Entendem que os documentos são produto de um processo e que suas histórias são parte de 

uma história mais ampla que só é possível ser compreendida levando-se em conta as 

constantes mudanças na sociedade. 
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Criticam a maneira que as discussões sobre descrição arquivística se encaminham, 

sendo articuladas de forma similar às ideias nascidas no século XIX. As perguntas recorrentes 

sobre a temática são: o que é a descrição arquivística? Como melhorar a descrição? Como se 

pode exercer melhor o controle dos documentos? etc. Para Duff e Harris essas perguntas e 

seus pressupostos permanecem ancorados no Iluminismo. Seguem afirmando que nesse 

modelo o papel do arquivista em relação aos documentos é o de revelar seu sentido e 

significado por meio do controle do exercício intelectual, mas não dizem que ele dirige a 

construção desse significado. 

Os autores informam que pertencem a correntes distintas; um trabalha na tentativa de 

pensar uma padronização para a descrição arquivística, enquanto o outro diz que essa 

padronização não é tão viável ou não tem tanta ressonância, pelo menos na África do Sul, 

local de onde partem suas observações. Respeitando as diferenças durante o processo de 

trabalho, ambos concluem que concordam que os registros estão sempre em processo de 

fabricação. 

Na proposta de desconstrução da descrição arquivística, ambos expressam que cada 

representação reflete visões de mundo específicas. Nenhuma representação é “completa”. 

 

Our decisions to document, to describe, to make visible, to remember, or to 

forget are “positioned within and are shaped by larger forces which contest 

the terrain of social memory”. Personal histories, institutional cultures, 

gender dynamics, class relations, and many other dimensions of meaning-

construction are always already at play in processes of records description. 

Every representation, every model of description, is biased because it 

reflects a particular world-view and is constructed to meet specific purposes. 

No representation can be complete. [...]. Each archivist must decide what 

information about which records to highlight; what transitory data to capture 

and make visible. When describing records archivists will remember certain 

aspects and hide or forget others. They will highlight some relationships and 

ignore others. [...] (DUFF; HARRIS, 2002, p.275). 

 
 Seguem argumentando que toda ação é resultado de uma escolha e que o arquivista em 

sua prática descritiva não tem como se fugir disso. Para eles, na descrição arquivística se 

contam histórias sobre histórias. Enfatizam que quando os arquivistas descrevem, precisam 

estar cientes de que aquela é uma das formas possíveis de se contar uma história, mas isso não 

impede que existam outras.  

 

Archivists, then, should come to terms with the reality of story telling in 

their descriptive work. Attempting to deny it, by insisting that they merely 

marshal facts rather than construct a narrative with a selection of facts, or by 

insisting that they are merely a conduit for a story which tells itself, leads to 
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sterility and professional disingenuousness, and makes them vulnerable to 

the dangers of story (DUFF; HARRIS, 2002, p.276-277). 

 

 Duff e Harris alertam que muitos arquivistas pensam estar fora ou distantes do 

exercício do poder, mas na realidade são atores políticos que participam de tais relações. 

O termo storytelling – ao invés de History – utilizado pelos autores se relaciona a uma 

narrativa, à habilidade de contar uma história. Percebe-se que o uso de tal expressão, em certa 

medida, aproxima os autores da AD, pois dito dessa maneira consideram que a história 

poderia ser outra.  

 
h) FONSECA, Vitor Manoel Marques da. A Gestão do acesso e a representação da 

informação na revisão teórico metodológica da arquivologia. Revista eletrônica: Documento 

Monumento. Vol. 5 Dez./2011. Disponível em: <http://200.17.60.4/ndihr/revista-

5/artigos/revista-dm.pdf>. Acesso em: 19 abr 2013.  

 

Esse artigo foi citado uma vez como referência-fonte do campo nacional para esta 

pesquisa. 

Nesse trabalho, o autor dedica sua análise à descrição arquivística por entendê-la como 

função primordial dos arquivos e pela razão de ter experimentado rápida transformação na 

área. Como exemplo disso, aponta para a expansão dos processos de normalização. Questiona 

o fato de esse conceito ser habitualmente percebido pela área como conjunto de atividades 

que conduzem à elaboração de instrumentos de pesquisa, alertando que o processo da 

descrição vai além destes produtos. Portanto, é útil que isso seja evidenciado para que a 

função não seja limitada à organização dos instrumentos. 

No que, para nós, se refere à leitura/interpretação, destacamos que a descrição é 

identificada como uma representação do conjunto de documentos a que se liga e que esta 

possui um autor que ali se inscreve.  

 

[...] a descrição é uma representação, o que nos permite inferir que não 

substitui, nem pode conter, integralmente, o documento representado. Além 

disso, é uma construção, tem um autor que, embora extraia dados do 

documento, os analisa, organiza e registra a partir de seu ponto de vista, suas 

experiências e objetivos.” (FONSECA, 2011, p.126). 

 

 O autor segue explicando a ideia de contexto arquivístico, que também é considerado 

como ponto aberto à leitura. Descrever o contexto é explicar a relação existente entre 

documento, produtor, atividades que o geraram, o sistema de arquivos, etc. É retratar o âmbito 
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de produção do documento em todas as suas possibilidades. Aponta que a ideia do contexto se 

faz presente desde a elaboração do princípio da proveniência, embora seja novidade na 

literatura técnica da área, ao declarar que um documento para produzir sentido precisa estar 

dentro de seu conjunto. 

 

i) GILLILAND, Anne J. Contemplating co-creator rights in archival description. 

Knowledge Organization, v. 39, n. 5, p. 340–346, 2012. 

Artigo citado uma vez como fundamento do campo internacional para essa pesquisa. 

Gilliland aponta que a descrição arquivística, assim como os registros de metadados, 

pode ser meio de perpetuação de injustiças históricas – de alguma maneira silenciadas nos 

documentos – ou forma de minimamente repará-las. A proposta defendida pela autora 

trabalha com a ideia de se reconhecer ou, sendo possível, dar voz a grupos envolvidos na 

criação dos documentos, mas que não são seus autores oficiais, pois estão à margem desse 

processo. Essa iniciativa se constrói a partir do conceito de co-creators. Gilliland, no entanto, 

ressalta que para se desenvolver essa concepção seria necessário repensar alguns 

fundamentos, especialmente o princípio da proveniência, e práticas da arquivística. Sua 

pesquisa se faz a partir do estudo da Aboriginal and Torres Strait Islander Data Archive 

(ATSIDA), que trabalha a ideia de co-creatos a partir dos povos aborígenes da Austrália. 

 

Institutional consultation or research and development partnerships with 

these communities, as well as community self-determination over their own 

materials, have been proposed as ways to redress these concerns and include 

more marginalized and excluded voices. Archival description that directly 

addresses community needs and perspectives, however, must go beyond 

simply enhancing access for these communities to materials by and about 

them that are held by individual repositories. It must also be able to traverse, 

explain, “set the record straight” (McKemmish et al. 2011a), and reconcile 

layers of metadata for diverse such materials that today might be dispersed 

across many locations and repositories, and that have been created over time 

under different political and social circumstances and according to different 

worldviews (GILLILAND, 2012, p. 341). 

 
A autora, embora não trate explicitamente da leitura/interpretação, não nega a 

participação ativa que o arquivista desempenha na validação de memória via descrições 

arquivísticas ou criação de metadados – ainda que não perceba – e como pode intervir para 

que outras possibilidades interpretativas sejam vislumbradas.   

 
As the ATSILIRN Protocols point out, among the many perspectives present 

in Australian library and archival materials relating to the Indigenous 
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population are “those of the colonist, policeman and magistrate as well as 

those of the historian, anthropologist and social commentator.” The 

perspectives that are notably absent, however, are those of Indigenous 

people themselves. By definition, such protocols acknowledge Indigenous 

people as co-creators of these materials and promote their rights. It should be 

noted, however, that the designation of co-creator has been the subject of 

debate in archival discourse relating to human rights as well as in 

mainstream description. Some human rights archivists have argued that in 

cases where records are implicated in egregious human rights violations, the 

designation mischaracterizes the role of victims within the community of 

records and implies more agency on their part than was ever possible 

(GILLILAND, 2012, p. 343). 

 
 A autora finaliza seu artigo ressaltando que está refletindo sobre a abordagem de co-

creators dentro de uma realidade específica, mas continua questionando se não há 

necessidade de uma revisão nos paradigmas do arquivo.  

 

Such concerns highlight several questions that merit further research and 

development. Would the approach of co-creatorship as provenance work as a 

descriptive principle for materials generated by any community of records, 

or is it something to be applied only with specific communities where there 

is an imperative for the record to be “set straight,” such as redressing gross 

miscarriage of justice or misrepresentation, or per juridical requirements? If 

indeed it were to act more proactively to address social justice issues, 

including archival reconciliation, as this paper argues, should the archival 

profession address each affected community individually using a protocols-

based approach, should it be done on an institution-byinstitution or case-by-

case basis, or should the entire archival paradigm be re-examined to identify 

more holistic and systematic ways to represent the different, overlapping, 

and dynamic co-creators, co-creator relationships, and communities of 

records that make up the archival multiverse? (GILLILAND, 2012, p. 345). 

 
 Percebe-se que, ao trabalhar com a concepção de que o arquivo não é um todo 

absoluto, Gilliland explora a possibilidade de incorporação de outras narrativas e reforça 

como essas outras interpretações seriam capazes de remodelar o sentido dos documentos 

naquele contexto.  

 
j) INTERNATIONAL COUNCIL ARCHIVES – ICA. ISAD(G): Norma geral 

internacional de descrição arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2000. (Publicações 

técnicas, n. 49). 

A ISAD (G) foi citada duas vezes como referência-fonte do campo nacional para essa 

pesquisa. 

É uma norma internacional de descrição arquivística. As iniciativas para sua criação se 

deram no final dos anos de 1980, pelo Conselho Internacional de Arquivos (CIA), e sua 
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primeira versão foi publicada em 1994. A Comissão ad hoc instituída para essa finalidade 

posteriormente se tornou um comitê permanente responsável pelos assuntos de normas de 

descrição. No primeiro momento, sua tarefa principal era a revisão da ISAD(G) após o 

período estipulado para que esta se desse. Recomenda diretrizes gerais para a elaboração de 

descrições arquivísticas, enfatizando que sua aplicação deve se dar com as normas nacionais 

ou deve servir como base para que sejam elaboradas. É uma norma que sua utilização 

independe do suporte ou forma dos documentos. Como dito em outro momento, as normas 

buscam facilitar o intercâmbio de informações. O princípio arquivístico em que essa norma se 

baseia é o de Respeito aos fundos.  

Em sua introdução, a norma define os objetivos pretendidos com a descrição 

arquivística, ressaltando o controle pretendido dos sentidos: 

  

O objetivo da descrição arquivística é identificar e explicar o contexto e o 

conteúdo de documentos de arquivo a fim de promover o acesso aos 

mesmos. Isto é alcançado pela criação de representações precisas e 

adequadas e pela organização dessas representações de acordo com 

modelos predeterminados. Processos relacionados à descrição podem 

começar na ou antes da produção dos documentos e continuam durante sua 

vida. Esses processos permitem instituir controles intelectuais necessários 

para tornar confiáveis, autênticas, significativas e acessíveis descrições que 

serão mantidas ao longo do tempo” (ISAD (G), 2003, p.1, grifo nosso). 

 

 Em suas regras gerais, a norma identifica o que se espera desse processo de descrição.  

 

a) assegurar a criação de descrições consistentes, apropriadas e 

autoexplicativas; 

b) facilitar a recuperação e a troca de informação sobre documentos 

arquivísticos; 

c) possibilitar o compartilhamento de dados de autoridade; e 

d) tornar possível a integração de descrições de diferentes arquivos num 

sistema unificado de informação” (ISAD (G), 2003, p.9, grifo nosso). 

  

A ISAD (G) define descrição arquivística como: 

 

A elaboração de uma acurada representação de uma unidade de descrição e 

de suas partes componentes, caso existam, por meio da extração, análise, 

organização e registro de informação que sirva para identificar, gerir, 

localizar e explicar documentos de arquivo e o contexto e o sistema de 

arquivo que os produziu (ISAD (G), 2003, p. 4, grifo nosso). 

 

A norma é composta por sete áreas de informações descritivas: área de identificação; 

área de contextualização; área de conteúdo e estrutura; área de condições de acesso e uso; área 
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de fontes relacionadas; área de notas; e área de controle da descrição. Todas essas, em suas 

explicações de execução, buscam criar “condições ideais” para que “se perceba” o contexto 

de um conjunto de documentos de arquivo, bem como seu “conteúdo”. Nesse intuito é 

possível observar as marcas de leitura expressas na norma que moldam a construção do 

sentido sobre os conjuntos de documentos, como a área de contextualização e a área de 

conteúdo e estrutura. Tais formas de controle, entretanto, não impedem a interpretação do 

arquivista. 

 

k) MACNEIL, Heather. Picking our text: archival description, authenticity and the 

archivist as editor. American Archivist, v. 68, p. 264–278, 2005. 

Foi citado três vezes como referência-fonte do campo internacional para essa pesquisa. 

Nesse artigo a autora busca estabelecer a relação entre descrição arquivística e 

autenticidade. Aponta que a abordagem pós-moderna propõe repensar a teoria e a prática 

arquivística, mas enfatiza que pouco se avançou na relação que essas duas esferas podem 

apresentar.  

MacNeil compara a descrição arquivística à crítica textual, o esforço do crítico textual 

tradicional para restaurar um texto o mais próximo do original se assemelha ao trabalho do 

arquivista ao tentar representar a ordem original de um conjunto de documentos. Ao fazer tal 

comparação, a autora destaca que essas práticas são tomadas de posição. 

 
[…] Just as textual criticism involves conscious and deliberate decisions 

about the representation of texts, archival description involves conscious and 

deliberate decisions about the representation of archival documents. And 

because description constitutes the frame of reference that shapes the 

meaning and significance of those documents, archivists are obliged to 

render an account of our role and responsibility in the process of our 

representation” (MACNEIL, 2005, p. 272).   

 

 Segue observando que os arquivistas precisam se reconhecer como personagens 

participantes da história contada por meio da descrição e não apenas como narradores 

invisíveis do processo ou que não interferem na construção. Adverte, ainda, que há 

seletividade na representação do arquivo, sendo esta sempre incompleta. Dessa forma, aponta 

que o arquivista precisa ser consciente de sua condição e deve deixar seu usuário ciente do 

mesmo.  

Laying bare the device also implies paying closer attention to the use of 

language in archival description. More often than not a description of a body 

of records is constructed out of incomplete fragments of evidence; archivists 
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weave those fragments together to create an integrated, coherent narrative. In 

so doing we may be creating a misleading impression of completeness. How 

do we signal to users the gaps in our knowledge? An approach advocated by 

Carlo Ginzburg in the context of writing historical narratives is to use 

conditional phrases such as “perhaps” and “may have been.” Ginzburg sees 

the use of conditional phrases and speculative language as a means by which 

the historian alerts the reader to the critical difference between “hard 

evidence” and “a space of historical possibilities” (MACNEIL, 2005, p. 

273). 

 

 De igual modo, a autora reconhece os instrumentos de pesquisas como construções 

sociais e que não são representações estáveis. As descrições arquivísticas definem diferentes 

momentos da vida dos registros. 

As observações apontadas no texto nos permitem perceber o processo de leitura sendo 

destacado na prática arquivística analisada. Apesar de indicar a permanência da “nostalgia” de 

completude, frisando sua ausência, demonstra uma abordagem da leitura inelutavelmente 

como interpretação. 

 
l) MACNEIL, Heather. Trusting description: authenticity, accountability and the general 

international standard for archival description. Journal of Archival Organization, v. 7, n. 

3, p.89–107, 2009. 

 

Esse artigo de Heather MacNeil aparece citado uma vez como referência-fonte do 

cenário internacional para essa pesquisa.  

A autora busca identificar a relação existente entre descrição arquivística, 

autenticidade e accountability
33

. Faz sua análise a partir da observação de elementos da 

ISAD(G), e em determinados momentos realiza comparações com outras normas de descrição 

arquivística. MacNeil demonstra no decorrer do artigo que essas três esferas de fato se 

conectam e que, em certa medida, o arquivista tem a responsabilidade de proteger a 

autenticidade, já que essa presunção é dada por ele no ato da descrição. No entanto, a autora 

evidencia que, para garanti-la, é importante que o arquivista considere que existe uma série de 

circunstâncias, contextos sociais e do tempo em si que interagem e pairam sobre a descrição, 

por isso entende que deve haver transparência em cada decisão tomada. As escolhas 

necessitam ser, de alguma forma, documentadas, para dar ciência aos que tiverem contato 

com as descrições, dos caminhos percorridos pela documentação e de que maneiras eram 

percebidas no tempo. Dessa forma, MacNeil parte para a análise das normas, buscando como 

                                            
33

 Este termo está relacionado à responsabilidade, justificativa de atos ou decisões. 
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seus elementos descritivos se tornam ou não relevantes para observar a autenticidade dos 

documentos. 

No trabalho, a autora não trata diretamente da questão da leitura/interpretação. No 

entanto, em nossa observação considera a historicidade da leitura, uma vez que entende as 

descrições como produto de determinado tempo; por isso, as opções feitas devem ser 

identificadas pelo arquivista. Assim toca no nosso objeto. 

 

m) MARCONDES, Carlos Henrique. Representação e economia da informação. Ci. Inf., 

Brasília, v. 30, n. 1, p. 61-70, jan./abr., 2001. 

No levantamento realizado para a pesquisa, esse trabalho é citado uma vez como 

fundamento do campo nacional. Não se relaciona diretamente à descrição arquivística; no 

entanto, no que aborda a representação da informação, é possível observar pontos que 

dialogam com a descrição.  

Nas palavras do autor, o interesse é “[...] discutir o papel das representações de 

informação nas etapas do ciclo de identificação, avaliação, localização e acesso a 

informações; mais especificamente, qual o papel das representações na etapa de avaliação da 

relevância de um recurso informacional” (p.63). 

Para início de sua apresentação, o autor, quanto à recuperação da informação, aponta 

que, no que concerne à interpretação de textos e sua comunição, mais laborioso é representar 

a informação, pois, além dos habitualmente envolvidos, autor e leitor, há a presença do 

profissional da informação – que também traz sua própria leitura. Entende a representação 

como uma atividade cognitiva, fazendo uso da semiótica para embasar seu dizer. Segue 

afirmando que, por meio desta, representar é um processo que envolve o objeto e o trabalho 

da mente que conduzirá tal ato. Assinala que, ao se retratar um objeto, tem-se por intuito 

suprimir características particulares para focar em aspectos gerais por meio de representações 

mentais do próprio, considerando nesse decurso as esferas de relevância a que se propõe a 

representação de dado objeto, ou seja, qual o melhor modo de representá-lo para atender às 

necessidades de determinados usuários. O texto prossegue refletindo mais concentradamente 

sobre o trabalho informacional e seus mecanismos de busca, especialmente na esfera digital, 

internet, entre outros. Nesse ponto, o autor destaca o papel dos metadados na representação da 

informação, citando exemplos da web, e toca em pontos que dizem respeito às nossas 

observações. Segue citação do trecho: 

 



72 
 

[...]. No trabalho informacional de criação de representações, atores e papéis 

são bastante distintos dos de processos cognitivos individuais e devem ser 

identificados de maneira precisa. Primeiro, um ator, o profissional de 

informação, representa um documento mediante estratégias cognitivas de 

indexação e resumo (Endres-Niggemeyer, 1998). Ele interpreta o 

documento para alguém mais, o usuário, com o objetivo de desenvolver uma 

representação do documento. Esta representação é preparada para ser 

utilizada por outro ator, o usuário. Este é um processo ativo, à medida que o 

profissional de informação não somente extrai a informação contida no 

documento original, mas frequentemente, adiciona informações novas 

baseado nas necessidades de informações e no quadro conceitual que o 

profissional de informação supõe que usuários possuam ou que ele próprio 

possua. [...]” (MARCONDES, 2001, p. 65. Grifos do autor).  

  

Destaca-se que, ao observar a representação como um processo cognitivo, aparenta 

desconsiderar a constituição sócio-históricas desse sujeito – o profissional da informação.  

Percebe o ato como obra da mente, ou seja, esse fazer é apresentado como decorrência do 

trabalho intelectual de quem o realiza, mas acaba por isolar o indivíduo e sua mente. Embora 

mencione a interpretação do profissional, o faz a partir das estratégias cognitivas, apagando, 

assim, o sujeito. Não atentar que essas construções permeiam toda essa prática conduz à visão 

da possibilidade de “extração da informação” – como visto acima –, e a uma possível relação 

de continuidade entre o objeto e sua representação, embora reconheça que esse profissional 

também “agregue informações”, via uma “memória” anterior, assim como uma “memória” 

suposta dos usuários. No texto, o autor menciona a AD como disciplina que problematiza a 

interpretação, mas não afirma estar nela se apoiando. . 

 

n) MEEHAN, Jennifer. Making the leap from parts to whole: evidence and inference in 

archival arrangement and description. American Archivist, v. 72, p. 72–90, 2009. 

O artigo de Jennifer Meehan foi citado duas vezes como referência-fonte do campo 

internacional para essa pesquisa. 

Nesse trabalho pretende examinar o processo de arranjo e descrição, levando em conta 

como o arquivista chega à compreensão dos documentos com o intuito de contextualizá-los e, 

dessa forma, garantir o acesso intelectual aos próprios. Meehan destaca que um dos fatores 

comuns ao processo intelectual de arranjo e descrição é o ponto de vista histórico do 

arquivista, assim como o peso que a inferência possui nesse contexto. Discorre “sobre alguns 

atos particulares de interpretação e representação envolvidos no arranjo e descrição” (p.73).  

 
But to account for the nature and impact of intellectual arrangement, we also 

need to say something about how the archivist arrives at an understanding of 
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the content, context, and structure of the records. And we also need to 

address the question of whether the relationships of external and internal 

structure necessarily exist beforehand, awaiting interpretation and 

representation by the archivist, or whether the archivist in effect creates 

these relationships in the act of interpreting and representing them through 

arrangement and description (MEEHAN, 2009, p.75-76). 

 
A autora aponta que no processo de criação, manutenção e transmissão do documento 

estão envolvidos elementos que o arquivista nem sempre tem como conhecer. Nesse ponto se 

insere a utilização de fontes outras para a busca do contexto da documentação e, a partir desse 

aparato, a possibilidade de inferir para delinear considerações sobre certos eventos, e dessa 

forma trabalhar para a representação desse conjunto. Meehan destaca: 

 
But, for the vast majority of archivists charged with creating physical and 

intellectual access to records, especially those working in collecting 

repositories, this work is typically done at several removes from these 

events. The historical standpoint of the archivist is an unavoidable factor in 

any archival process and especially in arrangement and description. It 

defines the nature of the archivist’s interaction with the records at hand and 

the limits of what can be known about them (MEEHAN, 2009, p.77) . 

 
A autora, ao analisar o processo de conhecer o contexto da documentação, ressalta que 

o arquivista levanta fontes externas e sua leitura não é algo passivo, servindo como base para 

que seja capaz de fazer inferências sobre os acontecimentos registrados nos documentos, de 

igual modo para determinar como serão o arranjo e a descrição. 

Na finalização de seu trabalho, analisa que o arquivista precisa justificar as opções que 

adotou e aponta formas para isso. Destaca que, trabalhando em instituições, os arquivistas são 

regidos por políticas e procedimentos específicos destas e que muitas vezes isso determina o 

que e como serão descritos os conjuntos documentais. Ressalta que, apesar dessas restrições, é 

possível indicar as lacunas de seu conhecimento, abrindo espaço para outras interpretações 

possíveis. Para ela, é importante que essas lacunas sejam evidenciadas inclusive nos 

instrumentos de pesquisa. Em sua percepção, o arranjo e a descrição têm trazido a 

necessidade de o arquivista repensar suas ferramentas e apontar nelas próprias que o conjunto 

documental é composto por fragmentos, logo é incompleto. 

Suas observações em síntese consideram a leitura/interpretação realizada pelo 

arquivista em sua prática.   
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o) MILLAR, Laura Agnes. The death of the fonds and the resurrection of provenance: 

archival context in space and time. Archivaria, v. 53, p.1–15, 2002
34

. 

 

 Esse artigo aparece citado duas vezes como referência-fonte da literatura internacional 

para esta pesquisa. 

 Millar trata dos conceitos de fundo, respeito aos fundos e do princípio da 

proveniência. Diz que, nos últimos anos, o princípio da proveniência tem sido contestado 

devido às mudanças nos modos de guarda dos documentos e nas práticas de arquivo. Procura 

reavaliar o conceito de proveniência examinando seu uso na arqueologia e na museologia, 

tentando adaptar essas definições ao contexto do arquivo. Põe como questão até que ponto 

esses conceitos do modo como tradicionalmente são compreendidos, considerando as 

mudanças tecnológicas e seus impactos nas práticas arquivísticas, conseguem apreender o 

contexto de produção dos documentos, bem como as mudanças sofridas no tempo – essas 

observações são realizadas a partir da descrição arquivística no ambiente virtual. 

Na percepção da autora, o conceito de fundos pressupõe uma ideia de totalidade que, 

na prática, não se aplica, uma vez que arquivos representam fragmentos do que restou por 

diferentes razões. Dessa forma, considera que melhor seria a nomeação de arquivos do que 

fundos. Examinando o que significa proveniência para a arqueologia e museologia, Millar 

identifica que não há como negar que o objeto alvo de suas análises é um construto 

fragmentado, logo incompleto.  

 

[...], nós arquivistas devemos estar cientes do fato de que os arquivos 

deixados diante de nós – como o wastebook do Forte Nanaimo – são apenas 

fragmentos de uma história mais ampla e constituem parte de uma jornada. 

O nosso trabalho é contar a história, tanto quanto possível. Para esse fim, 

proponho recorrer às interpretações arqueológicas e artísticas da 

proveniência para expandir as nossas próprias definições e para que o 

conceito englobe não apenas a criação dos documentos, mas também suas 

histórias ao longo do tempo e nosso papel na gestão deles. A pergunta a ser 

feita não deveria ser "Como surgiram esses documentos?". A pergunta 

deveria ser "Como é que esses documentos acabaram chegando aqui?" 

(MILLAR, 2015 [2002], p. 156).  

 

 Em nossa concepção, a autora, ao propor o redimensionamento da proveniência e dos 

conceitos afins, deseja que se lance luz, ou que se assuma a historicidade dos processos 

                                            
34

 Este artigo posteriormente foi traduzido e publicado no periódico Informação Arquivística. MILLAR, Laura 

Agnes. A morte dos fundos e a ressurreição da proveniência: o contexto arquivístico no espaço e no tempo. 

Informação Arquivística, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, p.144-162, jan./jun., 2015. Nas citações desse artigo será 

utilizada a versão traduzida. 
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arquivísticos. Expressa, assim, as possibilidades do que poderia ser, da mesma forma que abre 

espaço para outras até então não consideradas; evidencia as escolhas realizadas e os motivos 

que conduziram o arquivista a assumir determinadas posições em dado momento. 

  

Os arqueólogos dependem das camadas de poeira para testemunhar o que 

ocorreu ao longo do tempo, ao estudarem onde os objetos são encontrados 

no espaço. Curadores de museus atentam para os rabiscos no verso das obras 

para explicar a história de um objeto que viaja de um lugar para o outro, ao 

longo do tempo. Arquivistas devem ser cuidadosos para não limpar a poeira 

e apagar os rabiscos, quando tentamos explicar a história dos arquivos, ao 

longo do tempo e do espaço. Que expliquemos quem estava envolvido na 

criação e no uso dos documentos, como esses documentos foram geridos ao 

longo do tempo e do espaço, e como vieram parar nas nossas instituições. 

Que as pessoas cheguem às suas próprias conclusões e façam as suas 

próprias ligações. Os arquivos da Hudson's Bay Company em Nanaimo, 

Victoria e Winnipeg cessarão de ser fundos. Serão arquivos. E então, talvez, 

iremos aprender não somente a história de como se constituíram, mas 

também como vieram a encontrar- se no local onde estão agora (MILLAR, 

2015, p. 160).  

 
 Sobre esse aspecto levantando por Millar na citação acima, é fundamental retornar à 

Heymann (2010), que enfatiza as interpretações como constitutivas de recortes, sendo o 

arquivo produto de uma série de processos sociais contingentes historicamente. Heymann 

(2010) entende o arquivo como artefato, logo produto de interferências. A construção do 

objeto de leitura já é parte da historicidade do processo. Em paralelo à AD é possível pensar 

na ilusão de completude, que produz um apagamento da leitura arquivística ao não reconhecer 

as “intervenções/interpretações” anteriores, muitas vezes feitas pelo arquivista e incorporadas 

ao conjunto. 

 
p) OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso de. A descrição arquivística, o arquivista e a 

reinvenção dos arquivos. In: ______; OLIVEIRA, Isabel Cristina Borges de. Preservação, 

acesso e difusão: desafios para as instituições arquivísticas no século XXI. Rio de Janeiro: 

AAB, 2013. 

Esse trabalho foi citado uma vez como referência-fonte para essa pesquisa. 

A autora inicia sua abordagem observando o alargamento do espaço do arquivo na 

sociedade. Anteriormente estava mais restrito ao âmbito jurídico e administrativo, nos últimos 

tempos tem sido identificado como lugar de construção da memória, o que, em sua 

concepção, remodela não somente o arquivo, mas também o arquivista. Entende que o 

arquivo precisa ultrapassar a esfera tradicional de espaço de informação para a de produtor de 
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conhecimento. Nesse sentido, traz para o arquivista a noção de participante ativo dos 

processos e ressalta sua característica de primeiro pesquisador, pois, antes de elaborar formas 

de acesso dos usuários ao acervo, ele já produziu um trabalho de pesquisa para o 

entendimento do arquivo.  

Aprofundando sua discussão, segue para a descrição arquivística e reitera que essa 

função tem sido observada meramente para a produção de instrumentos de pesquisa, em vez 

de percebida, também, como processo. Dessa maneira, conduz para sua ideia de descrição 

arquivística como função de pesquisa, sendo fundamental para análise e reconstrução do 

contexto arquivístico. 

 

Como atividade científica, a descrição arquivística deve abarcar todas as 

etapas de pesquisa e análise, e prever o registro sistemático de suas 

descobertas e divulgação do conhecimento produzido em todas essas etapas. 

A documentação sobre todo o processo é essencial para que haja a difusão 

do conhecimento sobre os arquivos, se promova a autonomia do usuário e se 

potencialize o acesso à informação e aos acervos. Evidentemente, nunca será 

possível, produzir um conhecimento total de cada acervo. Contudo, na 

medida em que são adotados protocolos fundamentais da atividade de 

pesquisa, será possível produzir e divulgar uma representação mais acurada 

de um arquivo e das redes e relações que estão ali registradas (OLIVEIRA, 

2013, p. 329). 

 

 Por fim, a autora considera novamente que a descrição arquivística é um processo de 

pesquisa e que o arquivista, a partir do conhecimento que produziu sobre o arquivo, pode 

estabelecer meios para facilitar o usuário em suas pesquisas, da mesma forma que pode 

potencializar o uso dos arquivos e, assim, conferir a eles um lugar diferenciado aos olhos da 

sociedade.  

Continuando na ideia de pôr em evidência o arquivo, segue citação: 

 

[...], ao ampliarmos os usos dos arquivos e o número e a diversificação dos 

usuários, mais a sociedade pressionará as instituições ou serviços 

arquivísticos pelo acesso, não só aos acervos já processados. [...]. 

Sem uma visão crítica e um domínio do processo descritivo não me parece 

possível empoderarmos os arquivos. A descrição arquivística permite que os 

arquivos sejam reinventados, na medida em que podemos explorar o que está 

explicitado e aquilo que foi descoberto sobre o arquivo quando buscávamos 

sua compreensão. Ao nos apropriarmos do processo de pesquisa e 

assumirmos um compromisso com sua divulgação, abrimos várias portas 

para o uso dos arquivos pela sociedade (OLIVEIRA, 2013, p.331, grifo 

nosso). 

  

 Consideramos alguns pontos que se referem à temática da leitura/interpretação na 

arquivologia. Há um destaque para o discurso da ciência ao almejar o status de produtor de 
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conhecimento para o arquivista, bem como o reforço de sua identidade de pesquisador. Essas 

características validariam seu dizer pela assertividade da ciência. 

 As citações apresentadas, bem como a análise da abordagem da mesma autora em 

2012, faz parecer que, para ela, é importante que a lógica da ciência permeie o processo de 

descrição arquivística, pois os métodos científicos, se bem aplicados, serão capazes de 

alcançar a representação “ideal” do arquivo, embora sempre incompleta. 

 Na última citação apresentada neste item, apontamos que mais premente que o 

empoderamento dos arquivos é o dos arquivistas.  Cook (1998), a partir da ideia de arquivos 

totais, fala que os arquivos devem estar mais voltados a refletir a interação do cidadão com o 

Estado, assim como os impactos desse último sobre a sociedade, do que apenas terem o 

encargo de preservar a documentação referente às atividades do governo. Portanto o 

arquivista necessitaria de um empoderamento para que executasse suas funções em igualdade 

com as instituições sem que sofresse interferência externa ou interna que obstruísse seu fazer.  

 

q) OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso de. Descrição e pesquisa: reflexões em torno dos 

arquivos pessoais. Rio de Janeiro: Móbile, 2012. 

Livro baseado na tese de doutorado da autora. Foi apresentado uma vez como 

referência-fonte do campo nacional para essa pesquisa. 

Tem como ponto norteador a concepção de que a descrição arquivística é 

representação elaborada pelo arquivista, resultando de processo de pesquisa embasado teórica 

e metodologicamente pela arquivologia, com o intuito de gerar conhecimento sobre os 

arquivos, assim como possibilitar acesso aos mesmos. A autora salienta que essa função tem 

sido pouco dimensionada pela área. De igual modo, assinala que tradicionalmente a descrição 

é identificada na literatura como tendo as finalidades de controle e acesso. Logo, entende que 

tal atividade não está restrita ao arquivo permanente. 

 O fio condutor de sua narrativa é a descrição arquivística enquanto uma função de 

pesquisa, indicando em diferentes momentos que essa função vai além da produção dos 

instrumentos de pesquisa. Para a autora, situar a descrição e a produção de instrumentos no 

mesmo nível faz com que se percam de vista os outros produtos decorrentes do processo 

descritivo, como: análise tipológica, reconstrução do contexto, produção de vocabulário 

controlado, elaboração de glossário e pesquisa genealógica.  

Para seguir a premissa da função de pesquisa, elenca de que forma a descrição vai 

assumindo esse caráter. Primeiramente reafirma que ela é produto da representação feita pelo 
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arquivista, “[...], sua formulação envolve processos e métodos de pesquisa complexos e 

particulares que convergem para a compreensão de um arquivo. Um elemento fundamental 

para a compreensão é a reconstrução do contexto arquivístico” (OLIVEIRA, 2012, p.44). 

Reconstruir o contexto arquivístico é outra etapa que está ligada à pesquisa.  

Para agregar a essas observações trazemos Fonseca (2010), ressaltando que: as 

descrições são representações que não assumem o lugar do documento original; que o 

arquivista, ao representar, também se insere no processo; e que descrever é identificar o 

contexto de produção dos documentos, não são aspectos novos sobre a descrição arquivística. 

No entanto, não era usual a área enfatizar que essa função tem exatamente a finalidade de 

explicitar o contexto de produção dos documentos – o contexto arquivístico.  

A autora segue apresentando exemplos em que a reconstrução do contexto foi 

fundamental para resolver questões relacionadas aos acervos utilizados como campo empírico 

de sua pesquisa.
35

 Sua fala marca um lugar para o arquivista, sua atividade é pautada pela 

pesquisa – especialmente na descrição arquivística – e esse entendimento objetiva dar 

consistência ao que produz de conhecimento sobre o acervo. 

 

Na perspectiva de Thomassen o papel do arquivista está marcado por 

escolhas subjetivas. No modo como entendo, o arquivista é reconhecido 

como sujeito em todos os processos. Entretanto, o seu trabalho é estruturado 

na fundamentação teórica e em metodologias e métodos específicos da 

arquivologia, e todas as suas decisões metodológicas são centradas em 

critérios técnico-científicos. Nesse sentido, suas escolhas estão calcadas pelo 

desenvolvimento de um trabalho que é científico em sua gênese 

(OLIVEIRA, 2012, p. 56). 

  

 Oliveira (2012) segue discutindo a padronização e a percebe como um elemento 

redutor da descrição arquivística. Em sua concepção, padronizar essa função é trabalhar pelo 

apagamento do caráter científico desse fazer.  

 

Se por um lado a padronização, para seus defensores, pode ser um 

instrumento de amenização de ambivalências, apagamentos e destaques, por 

outro pode significar uma massificação e redução do trabalho do arquivista. 

Entretanto, é necessário estar atento à sedução de cair no outro lado da 

moeda. “Na descrição arquivística, arquivistas contam histórias sobre 

histórias; eles contam histórias com histórias
36

”. Por mais tentador que 

pareça igualar o trabalho do arquivista ao de um escritor, aquele que escreve 

histórias – o que, sem dúvida, imprime uma imagem mais charmosa do que 

aquela em que um profissional lista o material arquivístico – não devemos 

                                            
35

 Arquivos pessoais sob custódia do Serviço de Arquivo Histórico e Institucional da Fundação Casa de Rui 

Barbosa. 
36

 DUFF, W.; HARRIS, V. Stories and names: archival description as narrating records and constructing 

meanings. Esse artigo aparece também como referência-fonte do campo internacional dessa pesquisa. 
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nos distanciar do foco da questão: a arquivologia como campo científico e o 

trabalho de pesquisa do arquivista (OLIVEIRA, 2012, p. 133). 

 

 A citação acima e o exposto anteriormente encerram aspectos que tocam diretamente 

na questão da leitura. O caráter científico almejado busca garantir a confiabilidade da prática 

da descrição – e, em alguns momentos do texto, da própria área. Com o discurso da ciência 

pretende-se a contraposição ao que seriam os vestígios do sujeito. No caso apresentado, a 

padronização da descrição arquivística, para a autora, não aparece como bom meio ao 

controle do sujeito arquivista e de sua interpretação. No entanto, a indicação do cerceamento 

interpretativo do sujeito se faz por meio da ideia de que a utilização adequada dos métodos 

científicos permitiria ao arquivista alcançar a descrição objetiva. Ou seja, a ciência como 

garantidora da objetividade do processo. 

  

r) PITTI, Daniel V. (1999) Encoded Archival Description: an introduction and overview. 

New review of introduction networking, v. 5, n. 1, p. 61-69, 1999. 

http://www.dlib.org/dlib/november99/11pitti.html. Accessed 28 January 2010. 

Esse artigo foi citado uma vez como referência-fonte do campo internacional para esta 

pesquisa. 

O Autor se propõe a fazer um breve traçado do que é o EAD (Encoded Archival 

Description), situando tratar-se de norma para codificar dados que descrevem documentos 

arquivísticos. O autor enfatiza que pensar um padrão desse tipo é importante, uma vez que os 

usos da tecnologia e dos computadores têm aumentado nos arquivos, o que requer maior 

segurança para manter as informações armazenadas devido às constantes mudanças de 

software e hardware. Na visão de Pitti, a padronização de instrumentos de descrição é um 

apoio para a troca de informações entre arquivistas e pesquisadores e um meio de localizar e 

recuperar essas informações, independentemente do local em que os envolvidos se encontrem. 

 
The most appealing reason for standardizing the encoding of finding aids, 

however, is that standardization will support the longcherished dream of 

providing archivists and both professional and public researchers universal, 

union access to primary resources. Standardization will make it possible to 

build union access (through union databases, but more ideally through union 

indexes) to archival descriptions originating in repositories throughout the 

world, which will enable users to discover or locate archival materials at any 

time and from any place. Such access will enable libraries and archives to 

easily share information about related but different records and collections, 

and dispersed records and collections. Standardized description will also 

enable the "virtual" reintegration of collections related by provenance, but 

dispersed in different repositories (PITTI, 1999, p.62). 

http://www.dlib.org/dlib/november99/11pitti.html.%20Accessed%2028%20January%202010
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 Para marcar a importância de se ter um padrão desse tipo, tratando especificamente 

dos assuntos do arquivo, o autor apresenta uma série de distinções entre a documentação do 

arquivo e da biblioteca, ressaltando que, embora ambos tenham a natureza da lembrança, são 

diferentes na forma em que lembram.  Destaca que geralmente a biblioteca se volta para servir 

ao público, enquanto o arquivo serve à lei, às instituições e à pesquisa histórica. 

 

[…] Many archives, in turn, serve the law, functioning as the institutional 

memory of specific corporate bodies. Government agencies, public 

institutions, and businesses have legal requirements pertaining to the keeping 

of records. Archives and manuscript libraries also remember on behalf of 

history, which is to say, they preserve a large portion of the raw material on 

which our historical understanding is based. Both legal and historical 

memory require a high degree of user confidence in the authenticity and 

integrity of records and documents. The materials in archives and manuscript 

libraries are evidence, both legal and historical (PITTI, 1999, p.63).  

  

 

s) SCHELLENBERG, Theodore. R. Documentos públicos e privados: arranjo e 

descrição. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1980. 

 

Documentos públicos e privados: arranjo e descrição foi citado duas vezes como 

referência-fonte do campo nacional para essa pesquisa. 

Nesse livro, dedicado ao arranjo e à descrição dos documentos, Schellenberg faz um 

trajeto do desenvolvimento da metodologia arquivística iniciando pelas contribuições da 

biblioteconomia à área. O autor aponta que os métodos desenvolvidos pela arquivística – 

quanto às formas de arranjo e descrição – são produto da combinação do saber da biblioteca, 

da história e do próprio arquivo. No entanto, indica que as contribuições dos arquivistas 

quanto à metodologia para arranjo e descrição se mostraram mais satisfatórias uma vez que 

atendiam às necessidades de eficiência e racionalização requeridas ao trabalho arquivístico. 

 Schellenberg trata de um momento em que a área arquivística estava se constituindo 

como disciplina, por isso pensa o desenvolvimento da profissão a partir de comparações com 

a biblioteconomia. Para o fortalecimento do campo arquivístico, enfatiza primeiramente a 

necessidade de definir os princípios e as técnicas arquivísticas para, em seguida, normalizá-

los. 

 

[...]. O programa racional de arranjo e descrição implica conscienciosa e 

metódica aplicação dos melhores princípios e técnicas que visam a colocar 
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em ordem os papéis, e a divulgar-lhes o conteúdo e a significação. Envolve, 

pois o conhecimento profissional daquelas diretrizes, conhecimento que 

amiúde falta de todo (SCHELLENBERG, 1980, p. 72. Grifo nosso). 

 

 

 Quanto à definição dos métodos de arranjo e descrição, o autor afirma que muitas 

técnicas da área foram decorrentes de necessidades de momentos pontuais e que passaram a 

ser reproduzidas sem questionamentos, além de reclamar a pouca habilitação dos envolvidos 

nesses processos no que se refere às metodologias. Para o autor, o arquivista precisa estar apto 

a ponderar e defender seus métodos para, assim, pensar sobre novos conceitos e corrigir 

falhas em métodos passados, se necessário. Entende a sistematização como essencial para a 

prática. “[...]. Se se apoiar tal análise num exame cabal dos métodos passados e presentes, as 

diretivas daí resultantes apresentam-se capazes de fornecer um guia seguro para a prática” 

(SCHELLENBERG, 1980, p.74). 

 O autor faz uma distinção do trabalho do arquivista para o do historiador e do 

bibliotecário. Em sua concepção o arquivista tem um trabalho menos analítico do que o 

historiador, uma vez que sua função é verificar as circunstâncias de criação dos documentos. 

Em relação ao bibliotecário, seu trabalho é mais analítico do que técnico, pois o material do 

arquivo tem peculiaridades que não caberiam em uma fórmula física – a partir da perspectiva 

física do documento. Nesse caso, os métodos do arquivo necessitam de menos rigor do que os 

da biblioteca. 

 

[...]. Enquanto ordena e descreve os documentos, o arquivista deve executar 

uma soma apreciável de trabalho analítico, mas este diz respeito 

principalmente à averiguação de como foram criados os documentos. 

Pertence isso à natureza do trabalho histórico, mas a investigação histórica é 

dirigida para a descoberta da origem dos documentos, não para o seu 

significado. Além disso, tais pesquisas representam mero acidente na 

execução de uma tarefa física. O arquivista se certifica das origens dos 

documentos a fim de arranjá-los e descrevê-los (SCHELLENBERG, 1980, 

p.81. Grifo nosso). 

 

Para Schellenberg a aplicação de uma metodologia correta é capaz de treinar o 

arquivista para a execução eficiente do trabalho de arranjo e descrição.  

Na elaboração do plano de descrição o arquivista necessita identificar o conjunto a ser 

descrito, com o objetivo de conhecê-lo, para, em seguida, depreender deste as qualidades e os 

principais atributos. Espera-se do arquivista uma espécie de renúncia no processo de 

descrição, já que entregará seu conhecimento sobre as fontes aos demais.  
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 Quanto aos aspectos da leitura/interpretação observamos que o autor se posiciona em 

momento que o discurso da racionalização como forma de eficiência da prática estava em 

auge. Isso também se relaciona à ideia de que a utilização do método adequado é a resposta 

para a boa execução do trabalho do arquivista. Essa concepção traz mais uma vez a crença na 

ciência, ao mesmo tempo em que crê que no processo descritivo o arquivista é capaz de 

apresentar o conteúdo e a significação dos documentos – essa ideia foi expressa em diferentes 

momentos no texto. 

 Retomamos Pêcheux (2010 [1994]) quando denuncia a divisão social do trabalho de 

leitura. Schellenberg marca essa distinção como “natural” ao trabalho do arquivista. Sua 

função é averiguar como foram criados os documentos. O que se produz além disso é “apenas 

um acidente” do trabalho físico que executa. 

 

t) YAKEL, Elizabeth. Archival Representation. Archival Science, v. 3, n. 1, p. 1-25, 

2003. 

Esse artigo foi o mais citado como referência-fonte durante o levantamento para essa 

pesquisa. No cenário nacional aparece com duas citações e no internacional com quatro. 

Yakel discute a representação arquivística, referindo-se aos processos de arranjo e 

descrição, e como estes se dão na prática em arquivos. Em sua definição para o termo, 

entende que se trata de um fazer não fixo, ou seja, apresenta contornos flexíveis e é construído 

socialmente. Considera que o uso do termo “representação arquivística” designaria melhor o 

que é o trabalho do arquivista quando se refere à ordenação, criação, interpretação, entre 

outros. 

Durante sua apresentação, a autora enfatiza que a ação de representar um arquivo por 

meio de instrumentos de pesquisa pode também criar entraves ao seu acesso. Por isso, diz que 

os arquivistas precisam pensar suas atividades para além da representação. Teoriza sobre esse 

processo no intuito de desconstruí-lo, tendo como base autores conhecidos como pós-

modernos, especialmente Terry Cook.  

Ao analisar essa prática, Yakel expressa em diferentes momentos que se trata de um 

processo dinâmico, de contextos heterogêneos, no qual é necessário considerar também o 

usuário, suas relações de conhecimento e como essas informações aparecem em articulação a 

outros saberes.  
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A autora procura demonstrar que o sentido do registro varia de acordo com quem o 

analisa, em que período e – em determinadas circunstâncias - em que cultura. Com isso, tenta 

trazer a ideia de que essas categorias deveriam ser menos rígidas. 

 

Representational systems are both manifestations of a culture as well as the 

infrastructure to support that culture. These representations structure later 

descriptive processes by creating acceptable boundaries of thought and 

discourse around the practice of archival representation. At the same time, 

successful representational schemes must support a degree of ambiguity. As 

Bowker and Star note, categorizations also need to allow for change, 

permeability, and different levels of adherence by separate entities in the 

culture. Both the malleability and intransigence of culture and identity that 

form boundaries and borders and both bring together and pull apart, are seen 

in the representations by creators that follow (YAKEL, 2003, p.6-7). 

 

Yakel prossegue com diferentes exemplos para demonstrar que as representações 

mudam de significado no tempo, e que, algumas vezes, tais mudanças poderiam gerar certa 

dificuldade para o arquivista. Por isso, indica que seria interessante que este apontasse as 

escolhas que foram feitas naquele momento. Entende que o processo de descrever 

compreende uma gama de narrativas, mas reconhece que algumas ganham maior visibilidade 

em relação a outras. Dessa forma, ao tratar dos instrumentos de pesquisa e de seu 

aperfeiçoamento, defende que se assumam esses pontos de mudança, pois isso permite que o 

usuário perceba as variações do entendimento sobre o conjunto alvo da descrição, abrindo 

espaço para novas interpretações e informações que venham surgir a partir dos instrumentos 

de pesquisa. 

 
[…]. The archival representations, then, demonstrate not only the evolving 

physical collections and intellectual understandings of collections, but also 

changing perspectives on collection arrangement, description, and 

management. Each successive representation and representational system 

builds on its predecessors, recovering what was judged valuable in a given 

temporal and cultural context, incorporating or discarding what was deemed 

essential or not, respectively (YAKEL, 2003, p.24). 

 
Archival representation processes are neither objective nor transparent. As 

such, archivists need to be more conscious of the activities that structure the 

creation of representations, their social construction, as well as their 

appropriate uses. Archival representations speak not only about the 

collections for which they act as surrogates, but also about archival practice 

and archivists (YAKEL, 2003, p.25). 

 
Em sua análise sobre a representação arquivística e seu entendimento como uma 

prática flexível, uma vez que é construto, a autora nos permite aludir que esse processo é um 
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espaço interpretativo do arquivista. Sua percepção se aproxima mais do sentido entendido 

como produção, determinado por condições específicas, do que sentido como algo fixo, preso 

à palavra – sentido imanente. 

 

 

u) YAKEL, Elizabeth. Encoded archival description: are finding aids boundary spanners 

or barriers for users? Journal of Archival Organization, v. 2, n. 1–2, p.63–77, 2004. 

Citado uma vez como referência-fonte do campo internacional. 

Nesse artigo, Yakel concentra-se em verificar a usabilidade da interface EAD 

(Encoded Archival Description), reconhecendo que não se trata apenas de instrumento para 

compartilhar informações e servir como mediador entre arquivistas e usuários. A 

particularidade da interface é de, sobretudo, auxiliar o contato do usuário com o conteúdo 

arquivístico.  Para isso realiza uma pesquisa com seis estudantes de pós-graduação, em que, 

basicamente, são convidados a executar diferentes buscas através da interface. A autora 

conclui que houve dificuldades para se compreender a terminologia arquivística; falta de 

familiaridade com os instrumentos de pesquisas; a utilização de termos técnicos comuns à 

comunidade arquivística, pela interface, se revelou um entrave para realização de busca por 

outros segmentos. Dessa forma, a autora entende que os instrumentos de pesquisa se tornaram 

barreiras para os usuários, especialmente no ambiente digital; assim, sugere maneiras para 

contornar essa situação, e uma delas é envolver o usuário no processo. 

Yakel tratou da usabilidade da interface EAD, observando como instrumentos de 

pesquisa – elaborados também como meio de acesso ao conteúdo dos documentos – podem 

ser obstáculo às informações. O que a autora aponta como dificuldade para compreensão de 

usuários para nós pode também ser observado como distintas possibilidades de leitura 

circulantes entre arquivistas e usuários, que se materializam no processo de busca e na não 

convergência das informações.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Essa pesquisa teve como objetivo identificar e analisar como o conhecimento 

arquivístico recente vem abordando a questão da leitura/interpretação em arquivos, pelo viés 

da descrição arquivística.  

Em observação geral, nota-se que o tema da descrição arquivística não parece ser muito 

problematizado tanto na literatura nacional quanto na internacional. Uma hipótese para isso 

pode estar ligada ao fato de esse assunto não estar entre as tendências temáticas da área no 

momento. 

A partir da análise dos resultados aqui apresentados,  tem-se a impressão de que há um 

desequilíbrio entre a literatura nacional e a internacional no que se refere ao problema 

proposto, ainda que a observação tenha se dado em campo empírico restrito. Não se pretendia 

compará-las, mas, à medida que se prosseguiu na leitura dos dados coletados, julgou-se 

oportuno fazê-lo.  

A literatura nacional apresentou uma concepção um tanto conservadora quanto à 

questão da leitura e de como o arquivista participa desse processo enquanto sujeito, não tendo 

como se abster de suas condições histórico-sociais para produção de determinados sentidos 

em vez de outros. Na fundamentação teórica do campo brasileiro se destacam alguns autores 

célebres da área que representam uma prática pouco aberta à concepção de um sujeito-leitor 

arquivista. Nota-se também que, ainda quando o profissional é considerado como 

leitor/interprete, termina este sendo apagado por sua “subjetividade”, pela busca de 

“cientificidade da prática”.  

Na literatura internacional observamos um peso significativo da chamada corrente pós-

moderna, que em vários aspectos se aproxima da perspectiva da AD sobre a produção de 

sentidos na leitura. Os autores trabalhados, em grande medida, reconhecem o arquivista como 

sujeito no processo de descrição arquivística e reivindicam esse lugar de fala reconhecendo 

que sua prática está no centro da disputa de poder e sentido.  

Outro aspecto que apresenta essa possível diferença aparece ainda no levantamento das 

referências recentes. Na busca inicial pretendia-se trabalhar a produção recente de 

conhecimento da área sobre descrição arquivística, logo se pensou em cobrir os três últimos 

anos dos periódicos científicos selecionados; caso necessário, os anos a serem cobertos seriam 

estendidos. No entanto, pela ausência da temática escolhida, a abrangência necessária 

ultrapassou significativamente o período inicialmente escolhido. Em alguns casos foi preciso 

cobrir a produção dos últimos dez anos e alargar o campo empírico, inserindo mais dois 
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periódicos nacionais na tentativa de equiparar minimamente o número dos textos recentes 

nacionais e internacionais analisados. Levanta-se também a hipótese de que a ausência da 

temática da leitura/interpretação na produção da arquivologia brasileira pode decorrer de sua 

pequena problematização e consequente naturalização.  

Analisando o quadro Quantitativo de referências e a Lista de referências-fonte, é 

possível detalhar melhor parte das observações feitas acima.  

Verificamos que: 

A literatura nacional apresentou escassa produção sobre o tema em relação à 

estrangeira: em um total de quatro periódicos nacionais – excetuando-se os quatro artigos da 

revista Acervo – contabilizaram-se sete artigos que abordaram a temática, o único periódico 

internacional contabilizou cinco artigos.  

A literatura nacional possui maior dispersão das fontes: conforme a Lista de 

referências-fonte os sete artigos nacionais, distribuídos em quatro revistas, totalizaram doze 

referências-fonte contra dez da publicação internacional.  

A literatura nacional tem baixo índice de citações: de acordo com o quadro 

Quantitativo das referências, foram dezessete citações de referências-fonte do campo 

nacional em contraposição a vinte e duas do campo internacional. 

Observou-se ainda um baixo grau de internacionalização da questão no campo nacional.  

Somente o artigo Archival Representation, de autoria de Elizabeth Yakel, figura como 

fundamento teórico tanto do campo nacional quanto do campo internacional. Notou-se que 

essa autora possui uma abordagem mais ligada à corrente pós-moderna, isto é, 

problematizando a leitura em arquivos em perspectiva mais próxima da AD, fundamento 

analítico desta pesquisa. A princípio pensou-se que o periódico internacional Archival 

Science, por ser de origem canadense, país de Terry Cook, seu maior teórico, poderia ser 

influenciado pelo viés pós-moderno. No entanto, notou-se que as referências-fonte citadas 

pelos artigos do periódico advêm de autores e de periódicos de diferentes países; tal fato 

reafirma a possibilidade desse viés realmente ser uma tendência internacional na abordagem 

do tema enfocado nesta pesquisa. 

Dos pontos observados podemos depreender que a área, especialmente no Brasil, 

(ainda?) é bastante influenciada pelas concepções positivistas, que têm sido determinantes na 

construção desse arquivista elipsado.  
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A busca incessante da arquivística brasileira, por se afirmar como campo científico – 

frequentemente pensado a partir da oposição objetividade/subjetividade – também contribui 

para essa abordagem da leitura/interpretação como algo contornável.  

O campo do saber arquivístico busca de diferentes modos um lugar de destaque para o 

arquivo e para o arquivista, tentando retirá-los da atual invisibilidade social, seja dinamizando 

seus espaços e sua interação com o usuário, seja no caso do profissional, demonstrando que 

sua prática vai além da organização de papéis.  

Entretanto, considera-se que não é reafirmando o apagamento político da teoria e das 

práticas arquivísticas, subordinando-as ao próprio Arquivo como dispositivo de poder, que 

iremos alcançar o respeito e a visibilidade social.  
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