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RESUMO 

Pesquisa teórica-conceitual com objetivo de promover a reflexão do arquivo inserido em um 

conjunto de práticas sociais, como um elemento essencial nos jogos de poder contemporâneos, 

assim como oferecer instrumentos teóricos que permitam a seguinte pergunta: em que ponto 

das relações ordenadas pelo Dispositivo de Arquivo, em um determinado tempo, encontramos 

o arquivo? Almejou contribuir para um estudo teórico dos arquivos que considere suas práticas, 

seus efeitos e os modos de acreditação a eles articulados, incluindo o esforço para dar 

visibilidade às suas operações, na busca pela desnaturalização de seus movimentos, sejam 

aqueles que o constituem ou aqueles por ele constituído. Adotou, como constructo teórico, as 

obras de Michel Foucault para o reposicionamento dos arquivos nos campos sociais, políticos 

e culturais, apropriando-se da noção de Dispositivo. A pesquisa propôs uma nova categoria de 

Dispositivo – o Dispositivo de Arquivo – que fornecesse um outro aparato teórico que pudesse 

colaborar na discussão sobre o lugar dos arquivos. Estabeleceu, como hipótese, que a existência 

dos arquivos é condicionada pelas dinâmicas ordenadas pelo que chamou de Dispositivo de 

Arquivo que confere institucionalidade, legitimidade e autoridade ao arquivo, além de sua 

própria existência. Considerou também a relação entre arquivo e memória, destacando que a 

memória é um dos funcionamentos do arquivo e não o arquivo em si, buscando, assim, 

estabelecer novas relações entre arquivo e memória a partir da emergência dos discursos 

memorialísticos pós anos 1980, destacando o lugar do arquivo como um elemento essencial na 

construção das narrativas sobre o passado formalizado. Apontou que o arquivo age no tempo – 

manipulador do tempo histórico – a partir de seus poderes institucional, legitimador e arcôntico 

que lhe foram conferidos pelos jogos de poder e relações de força arranjados no Dispositivo de 

Arquivo. Como pesquisa teórico-epistemológica, sumamente bibliográfica, a opção 

metodológica foi a análise da literatura de áreas como a Arquivologia, a História, a Filosofia e 

a Ciência da Informação.  

 

Palavras-chave: Arquivo; Dispositivo; Dispositivo de Arquivo; Memória. 

 

 

  



 

ABSTRACT  

Theoretical-conceptual research aiming to promote the reflection that locates the archive in a 

set of social practices, as an essential element in contemporary power games, as well as to offer 

theoretical instruments that allow the following question: at what point of the relations ordered 

by the Archival Dispositive, at a certain time, do we find the archive? It aimed to contribute to 

a theoretical study of the archives that considers their practices, their effects and the modes of 

accreditation articulated to them, including the effort to give visibility to their operations, in the 

search for denaturalization of their movements, whether those that constitute it or those 

constituted by him. It adopted, as theoretical construct, the works of Michel Foucault for the 

repositioning of archives in the social, political and cultural fields, appropriating the notion of 

Dispositive. The research proposed a new Dispositive category - the Archival Dispositive - that 

would provide another theoretical apparatus wich could collaborate in the discussion of the 

location of archives. It established, as a hypothesis, that the existence of archives is conditioned 

by the dynamics ordered by what it called the Archival Dispositive that confers the archive's 

institutionality, legitimacy and authority, as well as its very existence. It analyzed the place of 

the archive in the Archival Dispositive arrangement, highlighting the multiple relationships of 

the archives with several other discursive and non-discursive elements, from the power games 

and the strength correlations that make up the Archive Dispositive, pointing out that the analysis 

of this archive’s place allow reconsider their features of naturalness, impartiality and neutrality. 

It also considered the relationship between Archive and memory, noting that memory is one of 

the archive's functions and not the archive itself. It sought to establish new relationships 

between archive and memory from the emergence of post-1980s memorialistic discourses, 

highlighting the place of archive as an essential element in the construction of narratives about 

the formalized past. It pointed out that the archive acts in time - manipulator of historical time 

- from its institutional, legitimizing and arcôntico powers conferred to it by the power games 

and power relations arranged in the Archival Dispositive. As a theoretical and epistemological 

research, highly bibliographic, the methodological option was the analysis of the literature of 

areas such as Archivology, History, Philosophy and Information Science.  

 

Keywords: Archive; Dispositive; Archival Dispositive; Memory.  
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1 INTRODUÇÃO 

Gostaríamos de iniciar essa introdução explicitando um pouco do caminho empreendido 

para a realização desta tese. Não queremos focar apenas no percurso acadêmico em si – já que 

este deixa sua marca em todo o desenvolvimento acadêmico –, mas focar em um caminho de 

descontentamento e inquietações construído ao longo dos anos de trabalho nos arquivos. 

Iniciamos nosso caminho acadêmico em 2003 com o curso de História e o continuamos em 

2007 com o curso de Arquivologia. Essa dupla formação – e os diversos trabalhos dentro dos 

arquivos desde 2005 – desenvolveram um certo incômodo ao perceber em como diversas 

questões sobre o arquivo, questões que neste ponto de vista são basilares para a área da 

arquivologia, são propostas e analisadas nas duas áreas de conhecimento. Não há como negar 

que este incômodo marcou a proposta desta pesquisa e que está presente ao longo das análises 

e do texto apresentado para esta tese.  

Ao longo das leituras da área da Arquivologia, percebemos que muitos autores – aqueles 

diversas vezes utilizados nos cursos brasileiros – não analisam o arquivo em sua complexidade. 

Ou seja, ao analisarem o arquivo simplesmente como um conjunto de documentos e 

estimularem os estudos sobre os arquivos a partir de seus métodos e operações, o retiram de um 

conjunto maior de elementos com os quais o arquivo se relaciona, isolando-o de práticas sociais 

e culturais, dos jogos de poder e, assim, descontextualizam-no da produção sócio-histórica dos 

documentos e do papel social dos arquivos; muitas vezes, abordam sua institucionalidade e 

legitimidade de forma simplista, relegando questões éticas e de responsabilidades sócio-

históricas; e, acabam por apagar o papel do arquivista no fazer dos arquivos1. 

Por outro lado, parte de historiadores consagrados na área da História – também muito 

utilizados nos cursos brasileiros – corroboram esta visão reducionista dos arquivos. Ao 

descreverem, por exemplo, a operação historiográfica mostram que a narrativa histórica começa 

a ser construída a partir do encontro entre historiador e fonte histórica, o que configura o 

apagamento da formação dos arquivos e do próprio arquivista nesta operação; ignoram as 

práticas seletivas de avaliação e recolhimento de documentos aos arquivos permanentes (que 

por diversas vezes são suas fontes primordiais); apontam o documento de arquivo como o 

 

1 Podemos apontar diversos autores que realizam excelentes críticas a esta visão reducionista do arquivo no âmbito 

da arquivologia como, por exemplo, Terry Cook e Joan Schwartz (2002), Eric Ketelaar (1996), Hans Booms 

(1991/92), Laura Millar (2006) e Rodney Carter (2006). 
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registro de um testemunho passado, o que de fato invisibiliza o caminho percorrido por aquele 

registro para adquirir a chancela institucional e legal que o torna digno de ser fonte; e, muitas 

vezes, resumem a conservação dos documentos de arquivos – e a própria função dos arquivos 

– à fonte histórica, excluindo todo um conjunto de práticas arquivísticas destinadas a função 

primeira do documento2. 

Portanto, em boa parte da literatura arquivística, assim como na historiografia, o arquivo 

é reduzido a um não-lugar, isolado de um contexto (em um olhar mais micro) e de jogos de 

poder (no sentido mais macro), desconfigurado de práticas sociais e culturais e, muitas vezes, 

contendo apenas um pequeno poder de custódia de documentos. Essas visões reforçam a ideia 

de neutralidade e passividade dos arquivos – assim como dos arquivistas e suas práticas –, o 

que invisibiliza seus processos, seus jogos de poder e de saber e as correlações de força nos 

quais estão inseridos. E foram essas inquietações que estimularam o desenvolvimento da 

pesquisa desta tese. 

Ressaltamos que este desenvolvimento não se deu sozinho. Apesar da preocupação com 

a análise crítica da área ter se iniciado desde os primeiros movimentos realizados dentro dos 

arquivos, refletindo problemas práticos que víamos ao trabalhar, esta tese passou a ter como 

foco um estudo epistemológico dos arquivos a partir das contribuições dos professores 

presentes no exame de qualificação do doutorado, o que nos proporcionou as seguintes 

reflexões: por que não dedicar uma pesquisa de tese inteira para os estudos teóricos e 

conceituais dos arquivos? Por que não discorrer, a partir de novas perspectivas, sobre os 

questionamentos relacionados à naturalidade, à neutralidade, à objetividade que levantamos nos 

quase 15 anos de trabalho nos arquivos? 

A proposta desta tese tornou-se, então, buscar o pensar além: é o repensar, o olhar 

diferente, o outro caminho. O objetivo, portanto, nunca foi construir uma poética do arquivo, 

narrando seus possíveis poderes, enaltecendo-o como custodiador da verdade, como bastião da 

memória e como reflexo do passado. Assim como não queremos relegá-lo a um mero acúmulo 

de documentos, inerte, sem potência. O objetivo é promover a reflexão que o situe em um 

conjunto de práticas sociais, como um elemento essencial nos jogos de poder contemporâneos, 

assim como oferecer instrumentos teóricos que permitam a seguinte pergunta: em que ponto 

 

2 Uma excelente crítica aos historiadores (e filósofos) que mantém uma visão mais restrita aos arquivos é 

desenvolvida por Étienne Anheim no artigo Arquivos singulares – o estatuto dos arquivos na epistemologia 

histórica, publicado originalmente em 2004. 
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das relações ordenadas pelo Dispositivo de Arquivo, em um determinado tempo, encontramos 

o arquivo? 

Deste modo, situamos esta tese no campo dos estudos epistemológicos a fim de 

contribuir para um estudo teórico dos arquivos que considere suas práticas, seus efeitos e os 

modos de acreditação a eles articulados. Há, aqui, um esforço para dar visibilidade às suas 

operações, na busca da desnaturalização de seus movimentos, sejam aqueles que o constituem 

ou aqueles por ele constituído. Portanto, ao falarmos de uma epistemologia do arquivo 

pensamos antes em uma epistemologia dos modos de ser arquivo, nas condições de 

possibilidade da existência dos arquivos e nas diversas articulações nas quais o arquivo 

encontra-se imbricado e das quais não pode ser dissociado. 

O estudo epistemológico dos arquivos é de interesse da Ciência da Informação 

principalmente devido aos diversos estudos arquivísticos voltados à análise dos modos de 

circulação da informação arquivística – informação orgânica registrada em documentos – como 

também por interrogarem o papel do arquivo como fonte informativa e probatória. Nesta tese, 

abordamos o arquivo a partir de outras relações com a Ciência da Informação, principalmente 

a partir dos autores da abordagem neo-documentalista, buscando refletir a partir das novas 

concepções sobre as práticas sociais com documentos – seja em seus usos, potências e modos 

de circulação – sobre os funcionamentos sociais dos arquivos e sobre um de seus principais 

desdobramentos: o efeito-informação do documento. 

Desta forma, iniciamos essa pesquisa com autores relacionados à teoria arquivística, 

mas não nos limitamos a eles. Percebemos, ao longo do caminho, que precisávamos nos apoiar 

tanto na teoria da História, quanto na Filosofia e na Ciência da Informação para extrapolar os 

limites da epistemologia arquivística e pensar o lugar do arquivo na rede de relações na qual 

ele está inserido. Assim, em um primeiro momento, buscamos principalmente em Michel 

Foucault o constructo teórico que embasasse um reposicionamento dos arquivos nos campos 

sociais, políticos e culturais, nos apropriando da noção de Dispositivo. E, em um segundo 

momento, propomos uma nova categoria de Dispositivo – o Dispositivo de Arquivo – para que 

tenhamos um outro aparato teórico que colabore na discussão sobre o lugar dos arquivos. 

Optamos por utilizar a noção de Dispositivo como instrumento teórico/metodológico 

para pensar nos arquivos e suas implicações sociais, pois precisávamos de uma noção que 

pudesse abarcar diversos modos de acreditação que envolvem a cientificidade, a escrita, os 

regimes de prova, os documentos e os arquivos – noção que é mais abrangente do que a de 
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Regime de Informação, por exemplo, tão bem discutida na área da CI. Em uma escolha 

consciente, optamos também por trabalhar com a noção de Dispositivo desenvolvida por 

Foucault e não aquela abordada por outros filósofos – como o Agamben, por exemplo – por 

acreditarmos ser mais apropriada ao desenvolvimento de nosso objeto de pesquisa. 

Lemos pela primeira vez sobre Dispositivo de Arquivo – no sentido aqui utilizado – nas 

pesquisas desenvolvidas por Lídia Freitas que, ao considerar as diversas relações e práticas dos 

arquivos com a escrita, pensou em um modo de arquivo que delimitasse e ordenasse práticas 

arquivantes3. Após esse reconhecimento, consideramos o desenvolvimento dessa possível 

categoria, de forma mais abrangente, para que pudesse servir como instrumento de análise das 

inúmeras relações e jogos de poder aos quais estão vinculadas estas práticas arquivantes. 

Assim, os dois primeiros capítulos desta tese são dedicados tanto à noção de Dispositivo 

desenvolvida por Foucault, quanto à descrição e análise da categoria que estamos propondo, o 

Dispositivo de Arquivo. Em um primeiro momento, mergulhamos nas obras de Foucault para 

compreender conceitos-chave que lhe deram embasamento para a discussão sobre o 

Dispositivo, a saber, conceitos de poder, de saber, de enunciado, entre outros. Para tal 

compreensão, nos apoiamos em autores que dedicaram diversas análises à obra foucaultiana 

como, por exemplo, Deleuze, Castro e Veyne. Com relação ao Dispositivo de Arquivo, nos 

dedicamos a demonstrar sua organização, arranjo e possíveis modos de ação, sem o intuito de 

esgotar todas as possibilidades de ação que podem ser analisadas a partir desta categoria. 

Desta forma, nos apropriamos do termo Dispositivo de Arquivo e buscamos desenvolvê-

lo como um construto teórico na discussão sobre os arquivos. Nossa hipótese, portanto, é que a 

existência dos arquivos é condicionada pelas dinâmicas ordenadas no que chamamos de 

Dispositivo de Arquivo que confere institucionalidade, legitimidade e autoridade ao arquivo, 

além de sua própria existência. Desvelar esse lugar do arquivo no arranjo do Dispositivo de 

Arquivo é evidenciar as múltiplas relações dos arquivos com diversos outros elementos 

discursivos e não discursivos, a partir dos jogos de poder e das correlações de força que formam 

o DA. Dar lugar ao arquivo entre esses jogos é tirá-lo da naturalidade, da imparcialidade e da 

 

3 Inspirados em Derrida, chamamos aqui de práticas arquivantes os movimentos relacionados ao Dispositivo de 

Arquivo que operam em diversos funcionamentos sociais, desde a escrita até os arquivos. Utilizamos esse termo 

para diferenciar de práticas arquivísticas que são aquelas relacionadas ao fazer dos arquivos, como a classificação, 

a identificação e a avaliação de documentos. 
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neutralidade, assim como é representá-lo como um dos instrumentos para construção de 

memórias e como um dos instrumentos para a manipulação do tempo.  

Destacamos também que falamos sobre arquivo, nesta tese, a partir de duas formas 

distintas, sendo a primeira o Arquivo (com o A) – o arquivo que está na concepção de 

Dispositivo de Arquivo – e a segunda, o arquivo (com a). O Arquivo (com A) é uma espécie de 

constructo filosófico relacionado a modos específicos de acreditação: a escritura, as práticas 

arquivantes, aos processos sócio-históricos que condicionaram a produção, uso, circulação dos 

documentos, assim como a própria existência do arquivo. O segundo arquivo (com a) é o 

arquivo analisado e abordado pela arquivologia. Para ser mais específico, é o que algumas 

correntes da arquivologia, baseadas na ideia de ciclo vital dos documentos, chamam de arquivo 

permanente, ou seja, o arquivo histórico, informativo, que já passou por diversos processos de 

seleção e foram recolhidos (transferidos) ao órgão que possui o poder de custódia e que tem 

autoridade sobre esse acervo – seja na própria instituição produtora, seja em outra instituição. 

Então, basicamente tratamos por arquivo o conjunto constituído por instituição arquivística 

autorizada, documentos de caráter permanente e as práticas que estão inseridas nesse contexto, 

seja para uso, para preservação, para eliminação. 

Não podemos deixar de ressaltar que, para o desenvolvimento desta tese, consideramos 

também a relação entre arquivo e memória. Como apontado por parte da literatura da área dos 

arquivos, como Millar (2006) e Hedstrom (2002), essa relação sempre foi conflituosa. Seja por 

tratar o arquivo como sinônimo de memória, seja por tratar o arquivo como arsenal para 

História, muitas vezes a relação é analisada de forma superficial, fato que apaga diversos 

funcionamentos dos arquivos. Nesta tese entendemos que, na relação entre memória e arquivo, 

a memória é um dos funcionamentos do arquivo e não o arquivo em si. O arquivo pode vir a 

ser instrumento para a construção de diversas memórias.  

A relação entre arquivo e memória pode ser analisada sob diversas óticas. Contudo, 

buscamos nas relações estabelecidas a partir do chamado “boom” da memória, nos excessos de 

usos do passado pós anos de 1980, as condições de possibilidade para emergência de outros 

funcionamentos dos arquivos e de outras formas de pensar a relação entre arquivo e memória. 

Dedicamos, assim, os dois últimos capítulos desta tese à reflexão das relações entre os usos e 

possíveis abusos do passado e da memória e o arquivo, considerando que os usos do passado 

não estão restritos às narrativas construídas a partir dos arquivos, porém este pode ser visto 

como um elemento-chave do Dispositivo de Arquivo para o que chamamos de manipulação do 
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tempo. O arquivo, portanto, ocupa um outro espaço a partir de novos usos do passado, seja por 

novas perguntas construídas no presente ou novas expectativas de futuro, e torna-se um 

elemento essencial nas formas de construção de narrativas sobre esse passado social 

formalizado.  

Buscamos, com esta tese, nos afastar de uma abordagem positivista que, conforme 

apontado por Harris (1997) e diversos outros pesquisadores, permanece nos estudos da 

arquivologia para pensar o arquivo para além da custódia, do registro, da prova, da gestão 

documental, repensando o mito arquivístico da neutralidade e da objetividade das práticas 

arquivísticas4. Desta forma, colocamos o arquivo nos jogos de saber e de poder, assim como o 

arquivista como um elemento essencial na construção dessas narrativas sobre o passado e da 

manipulação do tempo histórico. Assim, concordamos com Kaplan (2002) ao afirmar que 

estudar a teoria arquivística não é simplesmente estudar as práticas arquivísticas em si, os 

métodos e o fazer, mas analisar criticamente as diversas dinâmicas sociais que permitem ver o 

fazer de forma mais rica e complexa. A teoria, portanto, não está substituindo ou causando o 

desaparecimento da prática, mas está em um diálogo mutuamente produtivo com ela. 

Considerando que os modos de articulação entre o passado, o presente e o futuro, 

permeiam tanto o discurso historiográfico quanto o arquivístico, assim como os discursos sobre 

a memória, nos colocamos também como iniciantes na investigação sobre o que vem a ser o 

tempo histórico, tecendo um embasamento teórico que possa contribuir para a compreensão do 

lugar dos arquivos na teia do DA. Dito isso, temos como proposta principal refletir sobre o 

lugar que o arquivo se encontra no arranjo do Dispositivo de Arquivo, inserindo-o nos jogos de 

poder e de saber e como um dos elementos formais na manipulação do tempo5. 

Como pesquisa teórico-epistemológica, sumamente bibliográfica, a metodologia 

escolhida para o desenvolvimento de nosso objetivo foi a análise da literatura de áreas como a 

 

4 A experiência vivenciada a partir do trabalho em arquivos e a análise dos discursos dominantes em salas de aula 

de arquivologia nos mostram o quanto a abordagem positivista está presente na construção teórica e no fazer dos 

arquivos. Por essas questões que buscamos nos afastar de uma perspectiva positivista na tentativa de fornecer 

novas possibilidades de discussão sobre os arquivos, principalmente ao colocar o fazer arquivístico e a própria 

existência dos arquivos em jogos de poder e saber. Queremos, portanto, nos inserir no movimento de crítica as 

correntes arquivísticas que prezam pela neutralidade e imparcialidade dos documentos, dos arquivos e dos 

arquivistas. 

5 Essa discussão remete, principalmente, à crítica ao positivismo na construção da teoria arquivística. Ao 

pensarmos nos arquivos como potência, como instrumento na construção de memórias e como instrumento no 

ordenamento do tempo histórico, buscamos, mais uma vez, nos afastar da perspectiva positivista que marca o 

arquivo como guardião do passado e da memória universal. 
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Arquivologia, a História, a Filosofia e a Ciência da Informação. Esse processo foi construído 

ao longo dos quatro anos de pesquisa, desde a seleção dos principais autores, de suas obras e 

de diversos artigos que corroborassem para a análise proposta. Além disso, desenvolvemos uma 

análise comparativa de determinados autores da História e da Filosofia com a discussão teórica 

sobre os princípios e práticas arquivísticas abordadas na literatura da área de arquivos.   

Para o efetivar este objetivo principal construímos quatro capítulos que desdobramos a 

partir dos seguintes objetivos específicos: a) Apresentar e analisar a noção de Dispositivo em 

Foucault. Para realização de tal análise, optamos por trabalhar com parte das obras de Foucault 

desenvolvidas nas fases arqueológica e genealógica, conversando com diversos comentadores 

que discorrem sobre essas duas fases e sobre determinados conceitos essenciais, como o de 

saber e o de poder; b) Desenvolver a categoria de Dispositivo de Arquivo, a partir das obras de 

Foucault e refletir sobre a potencialidade do documento, a partir dos trabalhos de Bernd 

Frohmann; c) Descrever alguns dos funcionamentos sociais dos arquivos, a partir de autores da 

área, como Terry Cook e Agustín Vivas Moreno, assim como discorrer sobre os estudos 

contemporâneos da memória, a partir da análise da cultura de memória de Andreas Huyssen e 

de dever de memória de Paul Ricoeur; d) Conceituar o que é tempo histórico, para entender a 

relação entre arquivo e a manipulação do tempo, a partir de autores como François Hartog e 

Paul Ricoeur. Refletir sobre os novos funcionamentos dos arquivos relacionando ao contexto 

do “boom” da memória, aos discursos sobre passados traumáticos e aos usos e abusos do 

passado por parte do Estado, a partir de diversos autores da área da arquivologia que se colocam 

na abordagem pós-moderna, como também com autores que abordam as relações entre História 

e Memória Social. Apontamos, por fim, o dinamismo dos arquivos, retirando-o de um papel 

inerte e neutro, natural e invisibilizado, ao participar da construção de narrativas sobre o 

passado. 
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2 ARQUIVO E DISPOSITIVO: O SABER-PODER A PARTIR DE MICHEL 

FOUCAULT E DE SEUS COMENTADORES 

“O saber [...] justifica um poder, esse poder põe em acção o 

saber e todo um dispositivo de leis e direitos, de 

regulamentos, de práticas, e institucionaliza o todo como 

sendo a própria verdade”. 

Paul Veyne 

“Um novo arquivista6 foi nomeado na cidade” (Deleuze, 2013, p. 13). O arquivista em 

questão é Michel Foucault. Para Deleuze, Foucault – diferentemente dos demais analistas, 

linguistas e filósofos – propõe uma outra visão para a análise dos sistemas discursivos e das 

práticas discursivas a partir dos enunciados. O que Foucault propõe é um estudo do arquivo a 

partir de arqueologia. 

O novo arquivista apresentado por Deleuze não é do tipo de arquivista que conhecemos 

hoje na área da Ciência da Informação no Brasil. É de uma espécie diferenciada. Talvez, por 

uma questão terminológica, em português, pudessem ter sido usados os termos arquivologista 

ou arqueologista – devido à origem de arché (arquivo, em francês). Portanto, o arquivista 

Foucault não é o arquivista da gestão de documentos. Não está preocupado com os fundos e 

com os arquivos institucionais ou pessoais, assim como em formas de avaliar e descrever 

documentos. 

Este outro arquivista elege como objeto de análise um outro arquivo: as relações dos 

enunciados nas práticas discursivas, considerando, assim, os arquivos como sistemas de 

enunciados que constituem a densidade das práticas discursivas. 

Sob um primeiro olhar, poderíamos dizer que iremos aos trabalhos de Foucault por 

acreditar que a compreensão deste este outro arquivo – apesar de ser de uma espécie 

diferenciada – poderia nos ajudar a repensar o nosso arquivo, aquele que é objeto da 

arquivologia. Entretanto, nossa ida a Foucault não se restringe ao sistema de enunciados que o 

filósofo chama de arquivo. Não é apenas uma discussão terminológica e conceitual do que é 

arquivo.  

Nosso objetivo em analisar e destacar pontos da obra de Foucault é fornecer 

embasamento teórico para análise de nosso objeto de pesquisa. Podemos admitir que, sob uma 

 

6 O termo utilizado por Deleuze (2004) na língua original da publicação é archiviste. 
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visão geral, desenvolvemos este capítulo com o intuito de estabelecer os limites da nossa 

perspectiva teórica, dando visibilidade ao nosso lugar de fala. Afirmamos, portanto, que 

partiremos da perspectiva foucaultiana de dispositivo (e de sua relação com o arquivo, com o 

saber e com o poder) para desenvolver nossa pesquisa. Esta tese não seria a mesma sem este 

recorte epistemológico.  

Mas também indicamos que, por uma ótica mais particular, é somente a partir da 

compreensão das relações entre saber e poder na perspectiva foucaultiana e dos conceitos de 

arquivo e dispositivo que entenderemos o arquivo e seus processos (seja de registro, de 

arquivamento, de permanência/monumentalização do registro) como dispositivos legitimadores 

de memórias. Tanto no geral, quanto no particular, é fundamental para nosso trabalho termos 

alguns mergulhos nas obras de Foucault, como veremos adiante. 

2.1 O primeiro Foucault: entre o saber e o arquivo 

De acordo com Foucault, sua análise da dinâmica saber-poder objetivava o estudo e a 

compreensão da formação dos sujeitos e não apenas elaborar uma teoria sobre o saber e/ou 

sobre o poder. Ele procurou, desta maneira, compreender as diferentes formas pelas quais os 

sujeitos são constituídos a partir das relações com o saber e o poder em determinados tempos e 

espaços. 

Assim, em uma tentativa de se afastar da história das ciências e das ideias, Foucault 

constrói um instrumento metodológico denominado por ele de arqueologia, realizando uma 

série de análises históricas a partir do estudo das práticas discursivas (MACHADO, 2007). 

Foucault, portanto, estabelece o saber como o objeto da arqueologia (CASTRO, 2009), 

definindo-o como “o conjunto assim formado a partir do sistema de positividade7 e manifestado 

na unidade de uma formação discursiva” (FOUCAULT, 1971, p. 42).  

Em A arqueologia do Saber, Foucault descreve o que seria a abordagem arqueológica, 

explicando detalhadamente o que são os enunciados e alguns outros conceitos essenciais na 

 

7 Segundo Castro (2009), do ponto de vista arqueológico, a positividade de um saber fornece as condições de 

exercício de uma função enunciativa. A positividade desempenha a função do a priori histórico, que será analisado 

mais adiante. 
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arqueologia, como o de a priori histórico e arquivo. Para Deleuze (2013), é nesta obra que 

Foucault concede “um primado radical ao enunciado” (DELEUZE, 2013, p. 59). Esses 

conceitos serão apresentados e discutidos nesta pesquisa mais adiante. 

Após esse trabalho, Foucault altera seu método de análise para o que denomina 

abordagem genealógica. Dreyfus e Rabinow (1995) afirmam que a aparente mudança de foco 

de Foucault não significou o abandono da arqueologia, mas apenas uma remodelação de seus 

instrumentos em uma busca por responder a questões das quais a abordagem arqueológica não 

dava conta. Foucault, então, afasta-se da tentativa de desenvolver as regras que dominam as 

práticas discursivas, permitindo-se, assim, refazer suas perguntas a partir de uma perspectiva 

genealógica como, por exemplo, quais papéis os discursos representam na sociedade e como os 

discursos são utilizados. 

Depois da Arqueologia ele desvia bruscamente da tentativa de desenvolver 

uma teoria do discurso, e usa a genealogia de Nietzsche como ponto de partida 

para o desenvolvimento de um método que lhe permitia tematizar a relação 

entre verdade, teoria, e valores e as instituições e práticas sociais nas quais 

eles emergem. Isso o leva a prestar uma crescente atenção ao poder e ao corpo 

nas suas relações com as ciências humanas (DREYFUS; RABINOW, 1995, 

p. XXI). 

 

Os autores destacam também que as mudanças na pesquisa de Foucault não demonstram 

um abandono do estudo do saber, mas o deslocamento da análise para a relação deste com o 

poder. O poder produz saber, afirma Foucault (1987), assim como as modalidades de 

conhecimento, o sujeito que conhece e os objetos a serem conhecidos são efeitos das 

transformações históricas e das implicações entre o saber e o poder (FOUCAULT, 1987). Dessa 

forma, vê-se que 

não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem 

saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. 

[...] Resumindo, não é a atividade do sujeito de conhecimento que produziria 

um saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os processos e as lutas 

que o atravessam e que o constituem, que determinam as formas e os campos 

possíveis do conhecimento (FOUCAULT, 1987, p. 27). 

 

Revel (2005) aponta que Foucault marca a ligação entre o saber e o poder ao demonstrar 

que é por meio do discurso da racionalidade, a partir da idade clássica, que se observa o 

desenvolvimento de uma ordem disciplinar. “A disciplinarização do mundo por meio da 

produção de saberes locais corresponde à disciplinarização do próprio poder” (REVEL, 2005, 

p.78), pois o próprio poder que disciplina indivíduos produz saber sobre eles e a partir deles. É 
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o poder que gera os aparelhos disciplinadores e são esses mecanismos que produzem, 

organizam, armazenam e circulam o saber. 

Para Deleuze (2008), a essência da obra de Foucault e que marca a mudança de 

abordagem nessas duas primeiras fases de Foucault – a arqueológica e a genealógica – pode ser 

caracterizada a partir da remodelação e renovação da imagem do pensar, ou ainda, da ideia de 

pensamento. Em cada uma das fases/camadas, Foucault relaciona o pensar ao saber e ao poder 

reconstruindo essa ideia e, consequentemente, compreendendo o pensamento de maneiras 

distintas. Assim, na abordagem arqueológica, Foucault entende o pensamento como arquivo e, 

a partir da abordagem genealógica, o pensamento passa a ser estratégia. Para Deleuze (2008), 

essas mudanças não estão dadas, mas são frutos da experiência de Foucault, consequências dos 

novos recortes e novos problemas propostos pelo autor.  Deleuze afirma que 

pensar é, primeiramente, ver e falar, mas com a condição de que o olho não 

permaneça nas coisas e se eleve até as “visibilidades”, e de que a linguagem 

não fique nas palavras ou frases e se eleve até os enunciados. É o pensamento 

como arquivo. Além disso, pensar e poder, isto é, estender relações de forças, 

com a condição de compreender que as relações de força não se reduzem à 

violência, mas constituem ações sobre ações, ou seja atos, tais como “incitar, 

induzir, desviar, facilitar ou dificultar, ampliar ou limitar, tornar mais ou 

menos provável...”. É esse o pensamento como estratégia. [...] [essas 

mudanças] coincidem com os caminhos que Foucault traça, com os patamares 

que ele alcança e que não lhe preexistem, com os abalos que ele produz e ao 

mesmo tempo experimenta. (DELEUZE, 2008, pp. 119-120) 

 

Retomando a definição de saber apresentada anteriormente, destacamos que o saber não 

é uma soma de conhecimentos, já que, de acordo com Foucault, não podemos estabelecer uma 

relação de dualidade, como por exemplo, se um saber é verdadeiro ou falso, exato ou não, o 

que é um requisito para a ideia de conhecimento; assim como a ideia de conhecimento está mais 

próxima da lógica construída em nome da ciência e cientificidade do que de sua concepção de 

saber.  

Machado (2007) afirma que Foucault usa o termo “conhecimento” – na obra História 

da loucura – para mostrar a “objetivação do fenômeno loucura por um discurso científico ou 

que tem a pretensão de aparecer como tal” na tentativa da elaboração de um saber objetivo 

(MACHADO, 2007, p. 52). Assim, observa-se que o saber 

[...] constitui uma positividade mais elementar do que a ciência, possuindo 

critérios internos de ordenação independentes dos dela e a ela anteriores; mas 

também porque funciona como sua condição de possibilidade, a ponto de se 

poder afirmar que não há ciência sem saber, enquanto o saber tem uma 
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existência independente de sua possível transformação em saber científico 

(MACHADO, 2007, p. 52). 

 

De acordo com Foucault (2009) e Castro (2009), o saber delimita quatro tipos de 

relações: o domínio dos objetos, ou o que se pode falar; as posições subjetivas, ou o lugar 

ocupado pelo sujeito para falar dos objetos; os possíveis usos dos discursos; e os campos de 

aparição, transformação e aplicação dos enunciados. Assim, o saber é “o conjunto dos 

elementos (objetos, tipos de formulação, conceitos e escolhas teóricas) formado a partir de uma 

única positividade em um campo de formação discursiva específico” (FOUCAULT, apud 

CASTRO, 2009, p.394). 

Mas o que são os enunciados que formam os arquivos? E o que são as formações 

discursivas que fornecem um campo para a formação do saber? Como estratégia teórica, 

optamos apresentar, brevemente, três conceitos analisados e discutidos por Foucault que 

fornecerão uma base para a compreensão do que é o saber e o arquivo na perspectiva 

foucaultiana: os conceitos de enunciado, de a priori histórico e de acontecimento 

Como mencionado anteriormente, nesta primeira abordagem – a arqueológica –, o 

enunciado tem um papel primordial e diferenciado. Para Foucault, um enunciado tem 

características próprias que extrapolam quaisquer modelos “tomados de empréstimo à 

gramática, à lógica ou à ‘análise’” (FOUCAULT, 2009, p.94-95). Assim, por mais que 

encontremos exemplos que aproximem os enunciados do que os lógicos chamam de 

proposição; os gramáticos, de frase e os analistas ingleses8, de atos de linguagem, o autor 

argumenta que não podemos definir enunciado como qualquer uma dessas abordagens, pois, se 

o fizéssemos, estaríamos reduzindo-o a algo que sobra, a um elemento residual, e não 

compreenderíamos o que é, de fato, um enunciado. Dessa forma, 

“[...] encontramos enunciados sem estrutura proposicional legítima; 

encontramos enunciados onde não se pode reconhecer nenhuma frase; 

encontramos mais enunciados do que os speech acts que podemos isolar. [...] 

E isso se acentua na medida em que não se vê bem em que nível situá-lo, nem 

por que método abordá-lo: para todas as análises que acabamos de evocar, ele 

[o enunciado] nunca passa de suporte ou substância acidental: na análise 

lógica, é o que ‘resta’ quando se extrai e define a estrutura de proposição; para 

a análise gramatical, é a série de elementos linguísticos na qual se pode 

reconhecer, ou não, a forma de uma frase; para a análise dos atos de 

linguagem, aparece como o corpo visível no qual eles se manifestam. 

(FOUCAULT, 2009, p. 95) 

 

8 Foucault chama de analistas os representantes da filosofia analítica. 
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Segundo Foucault, o enunciado não é apenas uma unidade e não pertence somente a 

uma estrutura, assim como não é somente um conjunto de signos. É o enunciado que permite a 

existência de um grupo de signos, como também permite que as regras de construção estrutural 

se atualizem. O enunciado é uma função que atravessa estruturas, aparecendo como conteúdos 

concretos em determinados tempos e espaços. O enunciado se exerce, portanto, como função 

enunciativa. Em suas palavras, enunciado 

é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir 

da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles 

‘fazem sentido’ ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de 

que são signos, e que espécie de ato se encontra realizado por sua formulação 

(oral ou escrita) (FOUCAULT, 2009, p. 98). 

 

Vemos, então, que o enunciado – e as características que marcam sua identidade – está 

delimitado por um conjunto de condições que determinam seus limites de ação. Esses limites 

podem ser impostos pelos outros enunciados a partir do conjunto em que um está inserido, por 

sua aplicação ou pelo domínio ao qual está relacionado, ou ainda pela função que desempenha 

(FOUCAULT, 2009, p. 116). Dessa forma, os conjuntos linguísticos que exprimem uma 

informação podem ser diferentes, porém, “se o conteúdo informativo e as possibilidades de 

utilização são as mesmas” (FOUCAULT, 2009, p. 117), serão o mesmo enunciado. 

Nessa perspectiva, Foucault define, a partir de quatro características, o que é um 

enunciado enquanto função enunciativa. 

• O que transforma um conjunto de signos em um enunciado é a sua condição relacional 

à outra coisa que se refira a ela mesma. Ou seja, a relação do enunciado com o que é 

enunciado. O enunciado, assim, está ligado a um “referencial” que gera as condições e 

rege as leis de possibilidade; este referencial forma o campo de emergência de todas as 

questões postas em jogo pelo próprio enunciado, definindo, dessa forma, o aparecimento 

e os limites dos sentidos e do valor de verdade, seja das frases ou das proposições 

(FOUCAULT, 2009); 

• Todo enunciado tem um autor (ou vários) – o emissor – que não obrigatoriamente é o 

sujeito (gramatical) do enunciado. O sujeito/autor do enunciado é uma posição que pode 

ser ocupada por um ou mais indivíduos, sob certas condições. Assim, para Foucault, o 

sujeito/autor 

é um lugar determinado e vazio que pode ser efetivamente ocupado por 

indivíduos diferentes; mas esse lugar, em vez de ser definido de uma vez por 

todas e de se manter uniforme ao longo de um texto, de um livro ou de uma 
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obra, varia – ou melhor, é variável o bastante para poder continuar, idêntico a 

si mesmo, através de várias frases, bem como para se modificar a cada uma. 

Esse lugar é uma dimensão que caracteriza toda formulação enquanto 

enunciado, constituindo um dos traços que pertencem exclusivamente à 

função enunciativa e permitem descrevê-la. Se uma proposição, uma frase, um 

conjunto de signos podem ser considerados ‘enunciados’, não é porque houve, 

um dia alguém para proferi-los ou para depositar, em algum lugar, seu traço 

provisório; mas sim na medida em que pode ser assinalada a posição do 

sujeito. Descrever uma formulação enquanto enunciado não consiste em 

analisar as relações entre autor e o que ele disse (ou quis dizer, ou disse sem 

querer), mas em determinar qual é a posição que pode e deve ocupar todo 

indivíduo para ser seu sujeito. (FOUCAULT, 2009, pp. 107-108) 

 

• Uma função enunciativa não pode ser exercida sem estar associada a um domínio ou a 

um campo associado/enunciativo. Dessa forma, os enunciados sempre estarão rodeados 

de outros enunciados que formam esses domínios – campos enunciativos – e que, por 

sua vez, se distinguem da ideia geral de contexto. Os contextos, segundo Foucault, são 

“um conjunto dos elementos de situação ou de linguagem que motivam uma formulação 

e lhe determinam sentido” (FOUCAULT, 2009, p. 110). Já os campos enunciativos 

fazem parte de uma trama mais complexa envolvendo as formulações, os contextos, os 

sentidos, as relações entre os enunciados e suas formas de agir, ou seja, a trama 

complexa relacionada ao discurso9. É um domínio de coexistência para vários 

enunciados. Assim, o autor define a constituição do campo enunciativo a partir das 

seguintes características: 

Ele [o campo enunciativo] é constituído, de início, pela série das outras 

formulações, no interior das quais o enunciado se inscreve e forma um 

elemento [...]. É constituído também pelo conjunto das formulações a que o 

enunciado se refere (implicitamente ou não), seja para repeti-las, seja para 

modificá-las ou adaptá-las, seja para se opor a elas, seja para falar de cada uma 

delas; não há enunciado que, de uma forma ou de outra, não reatualizem outros 

enunciados [...]. É constituído, ainda, pelo conjunto das formulações cuja 

possibilidade ulterior é propiciada pelo enunciado e que podem vir depois dele 

como sua consequência, sua sequência natural, ou sua réplica [...]. É 

constituído, finalmente, pelo conjunto das formulações cujo status é 
 

9 Foucault chama de discurso “o conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma formação 

discursiva; ele não forma uma unidade retórica ou formal, indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou 

utilização poderíamos assinalar (e explicar, se for o caso) na história; é constituído de um número limitado de 

enunciados para os quais podemos definir um conjunto de condições de existência. O discurso, assim entendido, 

não é uma forma ideal e intemporal que teria, além do mais, uma história; o problema não consiste em saber como 

e por que ele pôde emergir e tomar corpo num determinado ponto do tempo; é, de parte a parte, histórico – 

fragmento de história, unidade e descontinuidade da própria história, que coloca o problema de seus limites, de 

seus cortes, de suas transformações, dos modos específicos de sua temporalidade, e não do seu surgimento abrupto 

em meio às cumplicidades do tempo.” (FOUCAULT, 2009, pp. 132-133). E é desse modo que se pode falar em 

discurso relacionado a algum saber, seja o psiquiátrico, o econômico etc. 
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compartilhado pelo enunciado em questão, entre as quais toma lugar sem 

consideração de ordem linear, com as quais se apagará, ou com as quais, ao 

contrário, será valorizado, conservado, sacralizado e oferecido como objeto 

possível, a um discurso futuro (FOUCAULT, 2009, p. 111). 

 

 Assim, somente podemos pensar em um enunciado quando uma sequência de elementos 

linguísticos estiver imersa em um campo enunciativo (FOUCAULT, 2009, p. 111), que 

lhe confere lugar e status. Entretanto, essa sequência não está isolada e neutra. O 

enunciado sempre estará relacionado a um conjunto de enunciados que, ao mesmo 

tempo em que o caracteriza e o particulariza como um elemento singular, coloca-o em 

um jogo enunciativo, num campo relacional de coexistências e efeitos. 

• Para que elementos linguísticos possam ser considerados enunciados, devem ter 

existência material ou, dito de outra forma, a materialidade constitui o enunciado já que, 

para existir, o enunciado precisa ter “uma substância, um suporte, um lugar e uma data” 

(FOUCAULT, 2009, p. 114). Entretanto, essas características da materialidade de um 

enunciado não estão limitadas a sua forma física, a uma data de produção ou a um espaço 

ocupado. A materialidade está mais para algo modificável – já que pode ser sempre 

recolocado e reposicionado –, relacionada ao status de algo num campo enunciativo e 

às possibilidades de uso e reuso, do que para algo estático e definitivo. Segundo Deleuze 

(2013), 

É preciso que haja o mesmo espaço de distribuição, a mesma repartição de 

singularidades, a mesma ordem de locais e posições, a mesma relação com um 

meio instituído: tudo isso forma, para o enunciado, uma “materialidade” [...]. 

(DELEUZE, 2013, p. 22) 

 

Desse modo, é graças à materialidade que o enunciado pode circular, estar em redes e 

agir por meio de campos de utilização, podendo ser reatualizado a partir de condições estritas 

de possibilidade. 

O regime de materialidade a que obedecem necessariamente os enunciados é, 

pois, mais da ordem da instituição do que da localização espaço-temporal; 

define antes possibilidades de reinscrição e de transcrição (mas também 

limiares e limites) do que individualidades limitadas e perecíveis 

(FOUCAULT, 2009, p. 116). 

 

Conforme apontado anteriormente, o a priori histórico é o papel desempenhado pela 

positividade. E é com a ideia de positividade que Foucault reconhece que há uma ordem das 

coisas – dos discursos, dos saberes, de uma época – que, mesmo tendo sua singularidade, há o 
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ordenamento. Assim, para o autor, as coisas acontecem não por estarem vinculadas a sistemas 

totalizantes, estruturantes e determinantes, mas por fazerem parte de jogos de forças locais. 

Dessa forma, a noção de positividade – oposta à de determinação – escapa à noção de 

estrutura, de origem, de progresso e de telos, caracterizando, assim, aquilo que acontece, a 

análise das condições de possibilidade e o reconhecimento de uma ordem. A positividade, 

portanto, opera no sentido de efetivação. 

[...] Essa forma de positividade (e as condições de exercício da função 

enunciativa) define um campo em que, eventualmente, podem ser 

desenvolvidos identidades formais, continuidades temáticas, translações de 

conceitos, jogos polêmicos (FOUCAULT, 2009, p. 144). 

 

É o a priori histórico que constitui a condição de realidade para os enunciados e delimita 

suas condições de emergência, as relações de coexistência no conjunto de enunciados, os modos 

de ser e suas formas de agir, seja por sua permanência, transformação ou desaparecimento 

(FOUCAULT, 2009). De acordo com Castro, o a priori histórico trata “definitivamente da 

regularidade que torna historicamente possível os enunciados” (CASTRO, 2009, p. 21). 

Ao analisar a obra de Foucault, Simioni (2016) distingue a noção de a priori histórico 

da noção de paradigma (definido por Kuhn). Para o autor, o paradigma é uma estrutura que 

condiciona a validade dos enunciados, já a noção foucaultiana deve ser entendida como um 

pressuposto de realidade e uma positividade da história. Assim, o a priori histórico é um 

conjunto de regras que caracterizam e condicionam uma prática discursiva, mas que não se 

impõem de fora à própria prática, como uma estrutura determinante, pois agem e modificam os 

limites dessas práticas. Ele não é apenas o “sistema de uma dispersão temporal; ele é o próprio 

conjunto transformável” (FOUCAULT, 2009, p. 145). 

Dessa forma, o a priori histórico impõe limites, estabelece o que pode ser dito e o que 

não pode ser dito a partir de um determinado lugar de fala, reorganizando e transformando as 

práticas discursivas dos saberes. Assim, de acordo com Simioni (2009), o a priori histórico 

disciplina. 

[O a priori histórico] isola temáticas e discussões contingentes na forma de 

uma unidade temática organizada. Ele traça um “cordão sanitário”, que separa 

o que pode ser dito daquilo que não pode ser dito em determinado campo de 

conhecimento, em determinado contexto de fala, em determinada “disciplina” 

(SIMIONI, 2009, p. 178). 

 

Apesar do próprio Foucault considerar o termo a priori histórico impróprio, o autor 

afirma que há uma razão importante para a junção desses dois termos (a priori + histórico), 
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pois somente com esse agrupamento se pode dar conta da dispersão dos enunciados. Ou seja, 

para o autor, somente essa combinação de conceitos nos permite compreender que o discurso 

não tem um sentido único, uma única verdade, mas tem um tipo de história particular, ou ainda, 

“uma forma de dispersão no tempo, um modo de sucessão, de estabilidade de reativação, uma 

rapidez de desencadeamento ou de rotação” (FOUCAULT, 2009, p. 145), que lhe é particular, 

independentemente de estar em relações com outras histórias. 

Além do conceito de a priori histórico, vemos também o conceito de acontecimento 

como essencial na abordagem arqueológica de Foucault. Segundo Castro (2009), esse conceito 

foi discutido de maneiras diferentes por Foucault ao longo de suas obras. Porém, o conceito que 

nos é apresentado a partir da relação com os enunciados e com o arquivo é o de acontecimento 

discursivo. 

Foucault afirma, em palestra feita em 1978, que é a partir do uso da noção de 

acontecimento que suas pesquisas se situam no domínio da História. Esse recorte também pode 

ser observado em outros historiadores, que lhe eram contemporâneos, na tentativa de escapar 

da teia estruturalista do início do século XX – como, por exemplo, na história desenvolvida 

pelos criadores da revista dos Annales Marc Bloch e Lucien Febvre que, segundo Foucault, 

apesar de terem revolucionado a construção da história, estavam imersos no estruturalismo 

(FOUCAULT, 2015). 

O acontecimento discursivo se opõe à ideia de estrutura, caracterizando “uma 

cristalização de determinações históricas complexas” (REVEL, 2005, p. 13). Revel afirma que, 

a partir desse período, Foucault passa a analisar os acontecimentos de forma complexa nas suas 

diferentes redes e níveis de relação. E é nessa perspectiva que o autor define o discurso como 

uma série de acontecimentos. 

O que me interessa no problema do discurso é o fato de que alguém disse 

alguma coisa em um dado momento. Não é o sentido que eu busco evidenciar, 

mas a função que se pode atribuir uma vez que essa coisa foi dita naquele 

momento. Isso é o que eu chamo de acontecimento. Para mim, trata-se de 

considerar o discurso como uma série de acontecimentos, de estabelecer e 

descrever as relações que esses acontecimentos – que podemos chamar de 

acontecimentos discursivos – mantêm com outros acontecimentos que 

pertencem ao sistema econômico, ou ao campo político, ou às instituições. 

Considerando sobre esse ângulo, o discurso não é nada além de um 

acontecimento como os outros, mesmo se, é claro, os acontecimentos 

discursivos têm, em relação aos outros acontecimentos, sua função específica 

(FOUCAULT, 2015, pp. 249-250). 
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Sob esse aspecto, a noção de acontecimento também se opõe à de fato histórico. Os 

acontecimentos para Foucault, ainda têm repercussão em nossas vidas mesmo sendo algo 

marcado em um tempo e um espaço distantes, pois eles produzem efetividade. E afirma que há 

um desafio para os historiadores do pensamento em se trabalhar com a ideia de acontecimento 

sem cair na tentação de analisar o fato histórico como um elo da continuidade histórica, como 

uma história teleológica. 

A efetividade do acontecimento – e sua grande diferença ao fato histórico – é que ele 

não é algo completamente isolado e distante no tempo e no espaço. É a possibilidade do 

diagnóstico do presente que possibilita novos recortes do passado e, com isso, o recorte dos 

acontecimentos. 

Nessa perspectiva, vemos que o acontecimento não decorre de algo, mas produz algo, 

mantém-no – apesar das descontinuidades –, rompe-o, pois considera que as coisas estão em 

constante transformação. É a relação entre acontecimento e devir histórico. Um exemplo pode 

ser visto quando Foucault, ao discutir a noção de cuidado de si, trabalha com a ideia de 

acontecimento no pensamento. 

Parece-me que a aposta, o desafio que toda história do pensamento deve 

suscitar, está precisamente em apreender o momento em que um fenômeno 

cultural, de dimensão determinada, pode efetivamente constituir, na história 

do pensamento, um momento decisivo, no qual se acha comprometido até 

mesmo nosso modo de ser de sujeito moderno (FOUCAULT, 2010, p. 11). 

 

Retomando os objetivos de Foucault ao utilizar o conceito de acontecimento, Castro 

(2009) aponta que, ao resgatar – e reformular – o conceito Foucault, busca-se compreendê-lo 

como prática histórica na tentativa de dar conta da “regularidade histórica das práticas” 

(CASTRO, 2009, p. 24) que, por sua vez, é o objeto da descrição arqueológica. Ou seja, é a 

partir do conceito de acontecimento que Foucault analisa as regularidades e o funcionamento 

das práticas discursivas em uma determinada época, considerando suas descontinuidades, 

transformações e condições de existência. 

A descrição em termos de acontecimento, em lugar das condições gramaticais 

ou das condições de significação, leva em consideração as condições de 

existência que determinam a materialidade própria do enunciado (CASTRO, 

2009, p. 25) 

 

O trabalho com a noção de acontecimento – apesar de estar no domínio da história – 

não leva Foucault a realizar o trabalho de historiador, mas, segundo o próprio Foucault, de 

realizar o trabalho de arqueólogo. Considerando que a palavra Arche – que, em grego, significa 
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começo e, em francês, arquivo – designa a maneira pela qual há o registro e a extração dos 

elementos discursivos (FOCAULT, 2015), a palavra arqueologia se torna adequada ao tipo de 

pesquisa em que se busca “extrair os acontecimentos discursivos como se eles estivessem 

registrados em um arquivo” (FOUCAULT, 2015, p. 251) ou ainda, à pesquisa que se dedica a 

“descobrir por que e como se estabelecem relações entre os acontecimentos discursivos” 

(FOUCAULT, 2015, p. 252). 

Assim como Foucault ressignifica a palavra arqueologia a partir da relação de Arché 

com as práticas discursivas e os enunciados, observamos que esse é também o ponto de partida 

do autor para definir o conceito de arquivo. Para Foucault, arquivos são sistemas de enunciados 

que constituem a densidade das práticas discursivas, sendo os arquivos que instituem os 

enunciados como acontecimentos e como coisas, ou seja, como “fatos”. 

Ao invés de vermos alinharem-se, no grande livro mítico da história, palavras 

que traduzem, em caracteres visíveis, pensamentos constituídos antes e em 

outro lugar, temos na densidade das práticas discursivas sistemas que 

instauram os enunciados como acontecimentos (tendo suas condições e seu 

domínio de aparecimento) e coisas (compreendendo sua possibilidade e seu 

campo de utilização). São todos esses sistemas de enunciados (acontecimentos 

de um lado, coisas de outro) que proponho chamar de arquivo (FOUCAULT, 

2009, p. 146). 

 

Ao descrever o conceito, Foucault faz um paralelo – quase poético – entre o que 

usualmente chamamos de arquivo e o que ele propõe como arquivo. Vejamos estas definições 

no quadro a seguir, elaborado a partir das análises apresentadas por Foucault em A arqueologia 

do saber (2009).  
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QUADRO 1: O QUE É ARQUIVO PARA FOUCAULT 

O que o arquivo é / faz O que o arquivo não é / não faz 

É a lei do que pode ser dito. Não é a soma de todos os textos que uma 

cultura guardou em seu poder, como 

documentos de seu próprio passado, ou como 

testemunho de sua identidade mantida. 

É o sistema que rege o aparecimento dos 

enunciados como acontecimentos singulares. 

Não é a instituição que, em determinada 

sociedade, permite registrar e conservar os 

discursos de que se quer ter lembrança e 

manter livre a disposição. 

Faz com que as coisas ditas se agrupem em 

figuras distintas. 

Não faz com que todas as coisas ditas se 

acumulem indefinidamente em uma massa 

amorfa. 

Faz com que as coisas ditas se componham 

umas com as outras segundo relações 

múltiplas. 

Não faz com que as coisas ditas se inscrevam 

em uma linearidade sem ruptura. 

Faz com que as coisas ditas se mantenham ou 

se esfumem segundo regularidades 

específicas. 

Não faz com que as coisas ditas desapareçam 

ao simples acaso de acidentes externos. 

Faz com que as coisas ditas que brilham 

muito forte como estrelas próximas venham 

até nós, na verdade de muito longe, quando 

outras contemporâneas já estão 

extremamente pálidas. 

Não faz com que as coisas ditas se recuem no 

mesmo ritmo que o tempo. 

É o que, na própria raiz do enunciado-

acontecimento e no corpo em que se dá, 

define, desde o início, o sistema de sua 

enunciabilidade. 

Não é o que protege, apesar de sua fuga 

imediata, o acontecimento do enunciado e 

conserva para as memórias futuras, seu 

estado civil de foragido. 

É o que define o modo de atualidade do 

enunciado-coisa; é o sistema de seu 

funcionamento. 

Não é o que recolhe a poeira dos enunciados 

que novamente se tornaram inertes e permite 

o milagre eventual da ressureição. 
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É o que diferencia os discursos em sua 

existência múltipla e especifica-os em sua 

duração própria. 

Não unifica tudo o que foi dito no grande 

murmúrio confuso de um discurso e de ser 

apenas o que nos assegura a existência no 

meio do discurso mantido. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de Foucault (2009). 

Ao analisarmos o quadro, percebemos que o arquivo, para Foucault, não está no mesmo 

domínio daqueles estudados no âmbito da arquivologia, no qual realizamos os processos de 

gestão e organização, incluindo a avaliação, descrição e análise dos documentos. Não são os 

registros e documentos acumulados – seja para memória, seja para testemunho – nem as 

instituições encarregadas da conservação desses documentos; muito menos o mobiliário 

utilizado para guardar documentos. Arquivo é algo mais amplo e complexo, que cabe ao 

domínio das práticas discursivas e pode ser analisado a partir da abordagem arqueológica. 

O arquivo é o sistema de discursividades que faz aparecer os enunciados, ou ainda, “a 

lei do que pode ser dito” (FOUCAULT, 2009, p. 147). Ou seja, o arquivo é o sistema de 

discursividade, “que transforma o a priori histórico em fatos e coisas reais, construindo uma 

realidade histórica” (SIMIONI, 2009, p. 178). 

O arquivo é um sistema de discursividade que estabelece uma conexão de 

certos discursos com outros certos discursos, excluindo todos os demais. É um 

sistema de discursividade que seleciona o que vai ser conectado à história e o 

que vai ser dela excluído (SIMIONI, 2009, p. 178). 

 

Considerando, portanto, que o arquivo pode ser entendido como as condições históricas 

de possibilidades dos enunciados (CASTRO, 2009), que é ele que institui o enunciado enquanto 

coisa, e considerando a relação desses sistemas discursivos com o saber, precisamos apontar 

que esse arquivo não se desenvolve e estabelece desconectado de uma rede de poder. 

Percebendo a importância do poder na constituição dos saberes, Foucault propõe novas 

perguntas e desenvolve uma nova abordagem: a analítica do poder, a partir da abordagem 

genealógica. 

2.2 O segundo Foucault: pensando o poder e o dispositivo 

Em seus últimos trabalhos, Foucault revisitou sua própria obra e afirmou que, ao 

contrário do que muitos pensavam, o trabalho de toda sua vida não foi dedicado ao estudo do 
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poder e, sim, à análise do sujeito10. Esta era a questão central, o foco último de suas pesquisas. 

Porém, estudar o poder era essencial para a compreensão da objetivação do sujeito 

(FOUCAULT, 1995). 

Então, como Foucault entende o poder, elemento tão característico de suas pesquisas? 

“A definição de Foucault parece bem simples: o poder é uma relação de forças, ou melhor, toda 

relação de forças é uma ‘relação de poder” (DELEUZE, 2013, p. 78). O poder, na perspectiva 

foucaultiana, não é visto como uma entidade coerente, unitária, estável (REVEL, 2005). Ele é 

apresentado sempre a partir de uma ótica relacional, sendo o objeto de análise não o poder em 

si, mas as relações de poder. 

Veyne (2011), ao analisar o “poder” foucaultiano, conclui que 

é a capacidade de conduzir não fisicamente os comportamentos alheios, de 

fazer as pessoas andarem sem colocar os pés e pernas delas na posição 

adequada. É a coisa mais quotidiana e mais partilhada; há poder na família, 

entre dois amantes, no escritório, no ateliê e nas ruas de mão única. Milhões 

de pequenos poderes formam a trama da sociedade, cujo liço é formado pelos 

indivíduos. Daí resulta que há liberdade em toda parte, uma vez que há poder 

em toda parte: constata-se que alguns se insurgem enquanto outros se deixam 

levar. (VEYNE, 2011, p.167-168) 

 

Dessa forma, o que caracteriza o poder é que este “coloca em jogo as relações entre 

indivíduos” (FOUCAULT, 1995, p. 240), em que uns exercem poderes sobre outros, ou poder 

sobre outros. Assim, o termo “poder” pode ser entendido como “um conjunto de ações que 

induzem e se respondem umas às outras” (FOUCAULT, 1995, p. 240). 

Nesse aspecto, podemos entender que o poder estritamente centralizado não é aquilo 

que Foucault define como poder. Este deve ser entendido como um conjunto de práticas sociais 

marcadas no tempo e no espaço, e ainda como “[...] um feixe de relações mais ou menos 

organizado, mais ou menos piramidalizado, mais ou menos coordenado” (FOUCAULT, 2014, 

p. 369). 

 

10 Alguns estudiosos da obra de Foucault discordam dessa afirmação do autor como, por exemplo, Deleuze, ao 

afirmar que “é difícil, apesar de tudo, dizer que a filosofia de Foucault seja uma filosofia do sujeito. No máximo 

ela o “terá sido”, quando Foucault descobriu a subjetividade como terceira dimensão. É que seu pensamento é feito 

de dimensões traçadas e exploradas sucessivamente, segundo uma necessidade criadora, mas que não estão 

compreendidas umas nas outras. É como uma linha quebrada cujas orientações diversas indicam acontecimentos 

imprevisíveis, inesperados. O poder delineia uma segunda dimensão irredutível a do Saber, embora ambos 

constituam mistos concretamente indivisíveis; mas o saber é feito de formas, o Visível, o Enunciável, em suma, o 

arquivo, enquanto o poder é feito de forças, relações de força, o diagrama.  (DELEUZE, 2008, p. 115)” 
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O poder em si não existe, não é uma forma – como o Estado, por exemplo – e não está 

em nenhum ponto fixo de uma estrutura social, mas sim disseminado em redes de relações. É 

um jogo de forças, que nunca está no singular, já que está sempre em relação a outras forças 

(DELEUZE, 2013, p. 78). Assim, 

não existe algo unitário e global chamado poder, mas unicamente formas 

díspares, heterogêneas, em constante transformação. O poder não é um objeto 

natural, uma coisa; é uma prática social e, como tal, constituída 

historicamente. (MACHADO, 2014, p. 12) 

 

Segundo Danner (2010), Foucault aponta que a caracterização do poder como o Estado 

– ideia desenvolvida nas teorias filosóficas do século XIX – reflete a visão negativa do poder. 

Nessa lógica, o Estado exerce seu poder sobre seus cidadãos de forma opressora e coercitiva e 

o poder adquire um status limitador, violento e repressivo. Foucault afirma que devemos nos 

afastar da ideia de poder dominador e observar características positivas no poder. 

Temos que deixar de descrever sempre os efeitos de poder em termos 

negativos: ele “exclui”, “reprime”, “recalca”, “censura”, “abstrai”, “mascara”, 

“esconde”. Na verdade, o poder produz; ele produz realidade; produz campos 

de objetos e rituais da verdade. O indivíduo e o conhecimento que dele se pode 

ter se originam nessa produção (FOUCAULT, 1987, p. 161). 

 

Assim, diferentemente de uma relação de violência – que fecha possibilidades, destrói, 

não cria – e tendo como antagonista a passividade, uma relação de poder não pode ser reduzida 

a violência, a autoridade. Não é uma coisa marcada por lados muito bem caracterizados: quem 

tem poder e quem não tem poder. Consentimento e violência estão mais para instrumentos e 

efeitos de poder do que para sinônimos de poder. Uma relação de poder reconhece o outro 

enquanto sujeito de ação. 

[O poder] não é em si mesmo uma violência que, às vezes, se esconderia, ou 

um consentimento que, implicitamente, se reconduziria. Ele é um conjunto de 

ações sobre ações possíveis; ele opera sobre o campo de possibilidade onde se 

inscreve o comportamento dos sujeitos ativos; ele incita, induz, desvia, facilita 

ou torna mais difícil, amplia ou limita, torna mais ou menos provável; no 

limite, ele coage ou impede absolutamente, mas é sempre uma maneira de agir 

sobre um ou vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis de 

agir. (FOUCAULT, 1995, p. 243) 

 

Então, podemos dizer que, para Foucault, o poder é criador e constituidor. Nas relações 

de forças, ou relações de poder, há espontaneidade e receptividade, ou seja, a capacidade de 

afetar e ser afetado (DELEUZE, 2013). O autor segue afirmando que, para Foucault, seguindo 
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a linha de Nietzsche e de Marx, as relações de forças não podem ser definidas como violência, 

pois 

[...]a violência afeta corpos, objetos ou seres determinados, cuja forma ela 

destrói ou altera, enquanto a força não tem outro objeto além de outras forças, 

não tem outro ser além da relação: é “uma ação sobre a ação, sobre as ações 

eventuais, ou atuais futuras ou presentes”, é “um conjunto de ações sobre 

ações possíveis” (DELEUZE, 2013, p. 78). 

 

Por ser ações sobre ações, as relações de poder podem conceber variáveis de ações, as 

quais Deleuze (2013) chama de categorias de poder: a capacidade de provocar, estimular, 

limitar ou ampliar, tornar possível ou não; ou seja, o poder cria possibilidades ao mesmo tempo 

em que é disciplinar. Assim, Deleuze (2013) aponta que 

[...] as grandes teses de Foucault sobre o poder [...] desenvolvem-se em três 

rubricas: o poder não é essencialmente repressivo (já que “incita, suscita, 

produz”); ele se exerce antes de se possuir (já que só se possui sob uma forma 

determinável – classe – e determinada – Estado); passa pelos dominados tanto 

quanto pelos dominantes (já que passa por todas as forças em relação). Um 

profundo nietzscheísmo (DELEUZE, 2013, p. 79). 

 

Dessa forma, percebemos que todos sofrem os efeitos das ações de poder já que nada é 

desprovido de poder (MACHADO, 2014), tanto dominados quanto dominantes, nos mais 

variados níveis de dominação nas relações sociais – professor/aluno, patrão/empregado, 

pai/filho etc. Ou seja, não há um “lado de fora”, um escape dessa rede de relações de força. 

Contudo, essas relações de força não são pacíficas. A não similaridade do poder com a 

violência, estabelecida por Foucault, está mais ligada à sua capacidade criadora e limitadora de 

possibilidades do que a uma passividade dentro dessas relações11. A liberdade, a luta e a 

resistência dos sujeitos surgem dentro da própria rede de poder, pois não há um lugar específico 

para resistência que esteja fora da rede; o que existe são apenas pontos móveis e transitórios 

que se deslocam por essa teia de poderes (GONDAR, 2013). 

Portanto, a resistência está dentro da própria rede, onde podemos caracterizar o próprio 

poder como as disputas de forças, as estratégias, o enfrentamento, a guerra (FOUCAULT, 

2014). As resistências e lutas são exemplos de forças que se exercem, funcionam e agem nas 

redes de relações e de ações que permeiam toda a sociedade, formando uma trama múltipla e 

 

11 Os processos de luta e resistência serão desenvolvidos por Foucault a partir de sua terceira fase com a mudança 

de foco para a análise da subjetividade e os processos de subjetivação. Por uma escolha teórica, essa fase não será 

analisada nesta pesquisa. 
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heterogênea de relações de força, que estão sempre marcadas em um tempo e um espaço 

específicos. 

Assim, ao pensarmos o poder na perspectiva de Foucault, devemos ter o cuidado de 

deslocar o poder de uma visão negativa, centralizadora, violenta, marcada na imagem do 

Estado, e enfocar na capacidade criadora dessas relações de força. Retomando a relação entre 

poder e Estado, observamos que a análise do poder foucaultiano não se dará pela via de um 

poder dominante e centralizador, mas pelas forças, ou mais precisamente, pelas relações de 

força. 

Esse deslocamento de análise do poder para as inúmeras relações de força existentes 

dentro do Estado – e não apenas no poder exercido por ele –, mostra-nos que Estado e poder 

não são sinônimos e que são as relações de poder – que estão articuladas e entremeadas entre 

si e com o próprio Estado – que sustentam e mantêm o mesmo Estado (MACHADO, 2014). 

Deleuze (2013) afirma que o Estado ou as instituições de um modo geral não são as fontes 

geradoras de poder, mas, 

[...] as práticas, mecanismos operatórios que não explicam o poder, já que 

supõem as relações e se contentam em “fixá-las” sob uma função reprodutora 

e não produtora. [...] Se a forma-Estado, em nossas formações históricas, 

capturou tantas relações de poder, não é porque estas derivem daquela; ao 

contrário, é porque uma operação de “estatização contínua”, por sinal bastante 

variável de caso em caso, produziu-se na ordem pedagógica, judiciária, 

econômica, familiar, sexual, visando a uma integração global. Em todo caso, 

o Estado supõe as relações de poder, longe de ser sua fonte. (DELEUZE, 2013, 

pp. 83-84) 

 

Dessa forma, o Estado não deve ser visto como aparelho central que detém o poder, mas 

é apenas um dos pontos nessa rede de relações (MACHADO, 2014). E esse desvio de foco da 

análise do poder legal e soberano do Estado passa a iluminar as variadas e heterogêneas 

correlações de força que estão inseridas neste (WILKE; JARDIM, 2006, p. 2). 

Se deixarmos de formar uma ideia demasiado estreita ou fantasmagórica do 

poder, se não o reduzirmos ao Estado, ao poder central, esse monstro frio que, 

dizem alguns, não para de crescer, saberemos avistá-lo em toda parte. [...] Mas 

o poder não decorre inteiramente de um polo de execração, ‘ele é veiculado 

por uma rede capilar tão cerrada que nos perguntamos onde não haveria 

poder’. (VEYNE, 2011, p.167) 

 

Sendo o poder força (e relação de forças) e não forma, o que podemos observar não é o 

poder em si, mas as múltiplas “formas de exercício do poder diferentes do Estado, a ele 

articuladas de maneiras variadas e indispensáveis inclusive à sua sustentação e atuação eficaz” 
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(MACHADO, 2014, p. 13). Esses poderes múltiplos e periféricos não são “confiscados e 

absorvidos pelo aparelho do Estado” (MACHADO, 2014, p. 14), mas podem ter vínculo com 

o Estado ou não. As práticas e relações desses e entre esses poderes Foucault chama de 

microfísica do poder, afirmando seu caráter onipresente (FOUCAULT, 2015b). 

[O poder é onipresente] não porque tenha o privilégio de agrupar tudo sob sua 

invencível unidade, mas porque se produz a cada instante, em todos os pontos, 

ou melhor, em toda relação entre um ponto e outro. O poder está em toda parte; 

não porque englobe tudo e sim porque provém de todos os lugares. E “o” 

poder, no que tem de permanente, de repetitivo, de inerte, de autorreprodutor, 

é apenas efeito de conjunto, esboçado a partir de todas essas mobilidades, 

encadeamento que se apoia em cada uma delas e, em troca, procura fixá-las. 

Sem dúvida, devemos ser nominalistas: o poder não é uma instituição e nem 

uma estrutura, não é uma certa potência de que alguns sejam dotados: é o 

nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada 

(FOUCAULT, 2015b, p.101) 

 

Diante dos elementos apresentados neste capítulo, elaboramos o quadro abaixo para 

demonstrar de forma resumida o que é o poder na perspectiva foucaultiana. 
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QUADRO 2: ABORDAGEM FOUCAULTIANA DO PODER 

O foco dado por Foucault O que não é foco para Foucault 

Multiplicidade de correlações de força 

imanentes ao domínio onde se exercem e 

constitutivas de sua organização. 

Conjunto de instituições e aparelhos 

garantidores da sujeição dos cidadãos em um 

Estado determinado. 

Jogo que, através de lutas e afrontamentos 

incessantes, transforma, reforça e inverte as 

próprias linhas de força. 

Modo de sujeição que, por oposição à 

violência, tenha a forma de regra. 

Apoios que as relações de força encontram 

umas nas outras, formando cadeias ou 

sistemas, ou ao contrário, defasagens e 

contradições que as isolam entre si. 

Sistema geral de dominação exercida por um 

elemento ou grupo sobre outro e cujos 

efeitos, por derivações sucessivas, 

atravessem o corpo social inteiro. 

Estratégias que se originam e cujo esboço 

geral ou cristalização institucional toma 

corpo nos aparelhos estatais, na formulação 

da lei, nas hegemonias sociais. 

Sinônimo de soberania do Estado, forma da 

lei ou a unidade global de uma dominação. 

Forças que se exercem a partir de inúmeros 

pontos e em meio a relações desiguais e 

móveis. 

Algo que se adquira, arrebate ou compartilhe, 

algo que se guarde ou deixe escapar. 

Suas relações são efeitos imediatos das 

partilhas, desigualdade e desequilíbrio que se 

produzem nas mesmas relações e, 

reciprocamente, são as condições internas 

dessas diferenciações. 

Suas relações não se encontram em posição 

de exterioridade com respeito a outros tipos 

de relações (processos econômicos, relações 

de conhecimentos, relações sexuais), não 

estando em posição de superestrutura. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de Foucault (2015b). 

Esse olhar de Foucault sobre o poder e o foco de análise não no poder em si, mas em 

suas relações, fazem-no repensar perguntas como O que é o poder? ou De onde vem o poder?. 

A principal questão para o autor é analisar o como, “não no sentido de ‘como se manifesta?’, 

mas ‘como se exerce?’, ‘como acontece quando os indivíduos exercem, como se diz, seu poder 

sobre os outros?’” (FOUCAULT, 1995, p. 240), ou seja, como mencionamos anteriormente, o 

ponto não está na análise do poder propriamente dito, enquanto coisa, mas sim nas relações de 

poder. 
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Assim, considerando o quadro apresentado e o que foi discutido neste capítulo, podemos 

dizer, embasados em Wilke e Jardim (2006), que Foucault buscou um instrumento de análise 

para as relações de poder e, dessa forma, desenvolveu a noção de dispositivo. 

Buscando mapear os caminhos de Foucault para o desenvolvimento da noção de 

dispositivo, vemos, em Revel (2005) e Castro (2009), que esse noção passa a ser recorrente nos 

trabalhos de Foucault a partir da década de 1970. Revel (2005) aponta que há a possibilidade 

de ligação entre o que Foucault desenvolve por dispositivo e sua leitura de Anti-Édipo, livro de 

Deleuze e Gattarri, publicado em 1972, cujo prefácio da edição americana foi escrito por 

Foucault em 1977. 

No prefácio do livro, Foucault (1993) afirma que o texto de Anti-Édipo não deve ser 

entendido como uma filosofia, mas sim como arte, observando “as noções em aparência 

abstratas de multiplicidades, de fluxos, de dispositivos e de ramificações” (REVEL, 2005, p. 

39). Revel aponta ainda que essa ligação foi retomada em textos publicados em Ditos e escritos, 

v. 3. O próprio Deleuze (2008) afirma que é bem provável que o conceito de agenciamento, que 

desenvolveu com Gatarri, tenha influenciado a ideia de dispositivo foucaultiano. 

Para Revel (2005), o conceito de dispositivo é desenvolvido a partir da abordagem 

genealógica, basicamente nos trabalhos Vigiar e punir e História da sexualidade, nos quais 

Foucault descreve tanto o dispositivo disciplinar quanto o dispositivo da sexualidade, 

respectivamente. O dispositivo é, segundo Castro (2009), objeto de descrição genealógica. 

Na entrevista sobre a História da sexualidade – publicada em 1977 na revista Ornicar 

de Paris e originalmente intitulada O jogo de Foucault –, Foucault (2014) conceitua o que 

apresentou como dispositivo em seus trabalhos. Assim, elege três pontos para a definição do 

conceito: o primeiro limita quais elementos pertencem ao dispositivo; o segundo demarca a 

natureza das relações que podem existir entre esses elementos; e o terceiro ponto marca a 

importância histórica e o caráter de urgência dos mesmos. 

[...] em primeiro lugar, [dispositivo é] um conjunto decididamente 

heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, 

decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados 

científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o 

não dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 

estabelecer entre esses elementos. 

Em segundo lugar, [...] entre esses elementos, discursivos ou não, existe um 

tipo de jogo, ou seja, mudanças de posição, modificações de funções, que 

também podem ser muito diferentes. 
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Em terceiro lugar, entendo dispositivo como um tipo de formação que, em um 

determinado momento histórico, teve como função principal responder a uma 

urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função estratégica dominante. 

(FOUCAULT, 2014, p. 364-365) 

 

Ao tratar do tema no campo filosófico, Foucault pontua que os dispositivos são 

formados por elementos de naturezas distintas, mas que mantêm intensas relações no interior 

de uma rede. Esses elementos heterogêneos podem ser de qualquer natureza, como enunciados 

científicos, leis, instituições etc., ou seja, elementos discursivos e não discursivos. 

Dessa forma, as relações e articulações entre tais elementos – discursivos e não 

discursivos – resultam em novas relações entre eles, que reorganizarão (ou reajustarão) novos 

elementos que possam aparecer e, ainda, as suas próprias relações (FANLO, 2011). Assim, “os 

efeitos são aproveitados e reaproveitados conforme vão surgindo novas funções e/ou 

necessidade e/ou relações de força” (WILKE; JARDIM, 2006, p. 3). 

Analisar os deslocamentos que ocorrem na rede de elementos heterogêneos envolve 

compreender também alguns outros pontos discutidos por Foucault, por exemplo, o elemento 

estratégico relacionado ao dispositivo e, como vimos anteriormente, o conceito de poder. 

Para o autor, o dispositivo tem uma natureza estratégica – produzindo efeitos sociais –, 

na qual haveria sempre “uma certa manipulação das relações de força, de uma intervenção 

racional e organizada dessas relações de força, seja para desenvolvê-las em determinada 

direção, seja para bloqueá-las, para estabilizá-las, utilizá-las etc.” (FOUCAULT, 2014, p. 367). 

Essa natureza estratégica do dispositivo muitas vezes responde a uma urgência, como afirmam 

Castro (2009) e o próprio Foucault (2014) na descrição apresentada acima. 

Um exemplo da natureza estratégica do dispositivo apresentado por Foucault (2014) é 

sua análise de classes dominantes. Assim, para uma classe se tornar dominante, são necessárias 

certas táticas eficazes que tenham como efeito assegurar a dominação. Castro (2009) relaciona 

a função estratégica com o dispositivo, marcando seu caráter de urgência, à necessidade de 

responder a um problema em um determinado período histórico, como no exemplo a seguir: 

[...] a reabsorção de uma massa da população flutuante que era excessiva para 

uma economia mercantilista. Tal imperativo estratégico serviu como a matriz 

de um dispositivo que se converteu pouco a pouco no controle-sujeição da 

loucura, da doença mental, da neurose. (CASTRO, 2009, p. 124) 
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A força estratégica do dispositivo também é observável ao deslocarmos a questão para 

nosso universo de pesquisa. Podemos analisar, assim, como determinados saberes definem o 

que será lembrado e o que será esquecido, o que será avaliado como documento permanente e 

o que será eliminado, construindo, assim – a partir de uma visão do presente e com registros de 

um passado fragmentado –, uma perspectiva de futuro. 

Essas escolhas sofrem o efeito de determinadas urgências e constituem saberes, como, 

por exemplo, no caso do desenvolvimento das teorias relacionadas à gestão de documentos. A 

criação dessas teorias, que hoje são pilares no conhecimento arquivístico, responderam à 

necessidade de gestão diante do crescente aumento de documentos a partir da segunda metade 

do século XX. 

Além disso, devemos considerar que essa urgência também responde aos jogos de força 

de outras esferas do saber, envolvendo questões, como o aumento da burocratização estatal e 

empresarial e da demanda/importância agregada aos documentos, a expansão do conceito de 

gestão com os valores de eficácia e eficiência, além do desenvolvimento de novas tecnologias. 

Posto isso, podemos dizer, por exemplo, que o imperativo estratégico do dispositivo fornece 

uma das bases para a consolidação do que virá a ser as verdades científicas de uma determinada 

área de conhecimento. 

A função estratégica do dispositivo não é, portanto, apenas uma força/poder exercida de 

cima para baixo, mas uma relação de jogo entre esses poderes. Como salientamos, na maioria 

das vezes, essas relações de poder não são equilibradas, pois o jogo permite as disputas de força, 

as lutas e as negociações, e é desse modo que a função estratégica do dispositivo é configurada. 

São nesses jogos de poder e nessas configurações de saber que o dispositivo está inserido. 

O dispositivo, portanto, está sempre inscrito em um jogo de poder, estando 

sempre, no entanto, ligado a uma ou a configurações de saber que dele nascem, 

mas que igualmente o condicionam. É isso o dispositivo: estratégias de 

relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentados por ele. 

(FOUCAULT, 2014, p. 367) 

 

Assim, o dispositivo não é constituído somente pelo discursivo, como também não se 

restringe ao não discursivo, a uma instituição, por exemplo. O que caracterizará um dispositivo 

é a relação/rede de saber e de poder na qual as instituições estão inscritas – a rede formada pelo 

dito e pelo não dito. O dispositivo, então, é uma rede envolvida em um jogo de poder e de saber 

que permite determinados efeitos de verdade e realidade (FANLO, 2011). 
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Por fim, precisamos salientar a importância do dispositivo de poder e saber na 

constituição do sujeito. Segundo Fanlo (2011), dispositivo é um “regime social produtor de 

subjetividade ou, ainda, produtor de sujeitos pertencentes a uma ordem do discurso cuja 

estrutura sustenta um regime de verdade” (FANLO, 2011, p. 7). Assim, os dispositivos 

constituem formas de assujeitamento, inscrevendo nos sujeitos um conjunto de práticas sociais, 

estabelecendo saberes, mantendo instituições, delimitando, orientando e organizando modos e 

maneiras de ver e conhecer a realidade, dentro das condições de possibilidade existentes. Assim, 

o dispositivo é menos o determinismo que nos produz do que o obstáculo 

contra o qual reagem ou não reagem nosso pensamento e nossa liberdade. 

Estes se ativam contra ele na medida em que o próprio dispositivo é ativo; 

trata-se de um instrumento ‘que tem sua eficácia, seus resultados, que produz 

algo na sociedade, que está destinado a ter um efeito’. [...] Seus efeitos sobre 

o conhecimento podem ser assim efeitos de poder. Não que os jogos de 

verdade não sejam o disfarce dos jogos de poder, mas certos valores, em certas 

épocas, entre as quais a nossa, podem contrair relações com certos poderes. 

(VEYNE, 2011, p. 169) 

 

O dispositivo é, portanto, o instrumento de poder que cria, que produz, assim como que 

demarca e delimita. Mantém uma estrutura de rede de elementos discursivos e não discursivos. 

Produz efeitos que são efeitos dos jogos de poder e das relações de força que estão em jogo. O 

dispositivo produz saber e produz verdade. 

Associado a esse aspecto, vemos que o dispositivo é marcado historicamente, já que o 

estabelecimento de determinados jogos de poder em um momento histórico específico e em 

outros momentos já não existe mais. De acordo com Fanlo (2011), para tornar o dispositivo 

inteligível, devemos ter ciência de suas condições de aparição, ou seja, as condições de 

possibilidade que o marcam e o delimitam (FANLO, 2011). Dessa forma, podemos dizer que 

não há como separarmos o dispositivo de sua historicidade e que esta deve ser observada ao 

analisarmos as relações que se inscrevem em sua rede. 

Mas, por que precisamos compreender o conceito de dispositivo foucaultiano e a rede 

de saber-poder na qual o dispositivo está inserido? Qual a relação do dispositivo com o arquivo 

em Foucault? 

Nesta tese, consideramos, por hipótese, que tanto o conceito de arquivo (em Foucault) 

quanto o conceito de dispositivo descrevem eventos muito semelhantes a partir de abordagens 

diferentes. Vimos, no início do texto, que, quando Foucault desenvolve o conceito de arquivo, 

considera como primordial o conceito de enunciado, já que o arquivo é um sistema de 
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enunciados e o que institui os enunciados enquanto coisas. Ou seja, o arquivo é um sistema 

formado por elementos discursivos ordenados e delimitados por um a priori histórico 

específico. Ao instituir enunciados enquanto coisas, ao permitir sua repetição em um 

determinado tempo e espaço, o arquivo estabelece e constitui saberes. 

Ora, o dispositivo é a rede formada por elementos discursivos e não discursivos, que 

constitui, estabelece, ordena e apaga não apenas saberes, mas também formas de 

assujeitamento. O poder é “precisamente o elemento informal que passa entre as formas do 

saber, ou por baixo delas” (DELEUZE, 2008, p. 122). Em todo saber, há relação de poder, há 

um jogo de forças que marca o saber. Não podemos, portanto, pensar em dispositivo sem 

relacioná-lo ao saber e poder. 

Dessa forma, podemos dizer que tanto o arquivo quanto o dispositivo são meios de 

observar as diferentes formas de emergência, organização, acumulação, manutenção, 

eliminação de saberes, assim como são instrumentos para observar como os indivíduos se 

tornam objetos de conhecimento do Estado e das instituições e como passam a produzir saberes 

sobre si mesmos. Tanto o arquivo quanto o dispositivo são as condições de possibilidade dos 

saberes marcados historicamente.  

Partindo dessas considerações, acreditamos que, ao desenvolver a noção de dispositivo, 

Foucault aprofunda o conceito de arquivo inserindo nessa perspectiva os elementos não 

discursivos – que não eram considerados na descrição de arquivo – mas, principalmente, 

inserindo o arquivo nas relações indissociáveis entre o poder e o saber.  

Assim, considerando toda a discussão apresentada neste capítulo e destacando que as 

relações poder-saber que constituem e são constituídas pelos dispositivos produzem verdade, 

temos embasamento para refletir como os modos de arquivamento, a constituição das verdades 

históricas, a emergência e a permanência de um discurso científico sobre o passado – e 

apropriação deste pelo Estado – legitimam e institucionalizam memórias. E abre-nos a 

possibilidade de perguntar: podemos eleger uma nova categoria de dispositivo, que nos 

fornecerá meios de análise das delimitações, constituições, manutenções e eliminações de 

operações, como as produções dos fatos, as institucionalizações das narrativas, as seleções da 

informação, os efeitos das práticas sociais com documentos, desnaturalizando, assim, o papel 

dos arquivos nas sociedades contemporâneas?  
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3 POR UMA NOVA CATEGORIA DE DISPOSITIVO: O DISPOSITIVO DE 

ARQUIVO 

“Questões terminológicas são importantes na filosofia. 

Como disse uma vez um filósofo pelo qual tenho maior 

respeito, a terminologia é o momento poético do 

pensamento”  

Giorgio Agamben 

 

Compreender o que é um arquivo pode parecer uma tarefa fácil, mas não é. O arquivo – 

aquele abordado pela arquivologia e não por Foucault –, sua constituição e seus usos estão 

inseridos em jogos que vão além das perspectivas práticas de organização e de funcionalismos. 

Porém, essas redes de relações entre poderes e saberes, das quais os arquivos são indissociáveis, 

acabam sendo ofuscadas pelas ideias de produtividade, de eficiência, de controle, assim como 

da naturalização da burocracia, do poder atribuído à escritura e dos discursos de verdade. 

Assim, dizemos que o ofuscamento dessa complexa rede de relações – formada por 

elementos discursivos e não discursivos, visíveis e não visíveis, ditos e não ditos, humanos e 

não humanos e por linhas de força sempre em disputa – colabora para o não estranhamento dos 

usos feitos dos arquivos pelas sociedades ocidentais contemporâneas, como também para o 

apagamento dos papéis dos profissionais12 e das práticas profissionais que atuam nesta área de 

conhecimento. 

Um dos objetivos desta tese é o estranhamento. É promover o incômodo, deslocando a 

acomodação para com as abordagens que invisibilizam as práticas e a construção de teorias da 

área, assim como naturalizam os funcionamentos seja dos arquivos ou de quaisquer outros 

funcionamentos desenvolvidos dentro do chamado campo informacional. 

Desenvolvemos este estranhamento a partir da literatura tanto na área da Ciência da 

Informação – na abordagem do neo-documentalismo, por exemplo – assim como em algumas 

correntes contemporâneas da História e da Filosofia – principalmente na abordagem pós-

estruturalista – que discutem de forma crítica a monumentalidade e os usos socio-históricos dos 

documentos. Nessas correntes vemos a análise crítica dos funcionamentos de “informação” e 

de “documento” em perspectivas socio-históricas, abordando a potencialidade de seus usos, 

 

12 O apagamento do profissional da área de estudos da informação é assunto longamente discutido e analisado por 

diversos autores da área. Podemos citar, como exemplo, diversos trabalhos de Terry Cook, assim como o texto 

sobre invisibilidade profissional de Lídia Freitas (2017). 
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seus vínculos institucionais e suas formas de legitimidade e as relações com uma rede de 

múltiplos poderes (FREITAS, 2010). 

Buscando abordagens que ultrapassem os circuitos operacionais e seus 

dispositivos teóricos, os autores do segundo viés apresentado [da corrente da 

neo-documentação], através de questionamentos filosóficos ou 

epistemológicos dos construtos representacionais ‘informação’ e 

‘documento’, passam a focar analiticamente tanto suas ‘demandas’ e ‘usos’ 

sociais, quanto sua constituição conceitual e dispositivos operacionais 

enquanto funcionamentos socio-históricos disciplinares e institucionais 

inseridos em intensos jogos de linguagem, legitimidade e poder. (FREITAS, 

2010, p. 146) 

 

Assim, podemos dizer que como visto nas obras de Foucault – mudanças nas formas de 

elaborar perguntas observadas da fase arqueológica para a fase genealógica – percebemos 

mudanças significativas nestas abordagens como, por exemplo, um novo olhar para os seus 

objetos de estudo, alterando o foco de o que é para o como funciona (FROHMANN, 2007; 

2008b) – de o que é informação, para como funciona o que chamamos de informação, de o que 

é documento para o que funciona como documento ou, para extrapolarmos para nosso objeto, o 

que é arquivo para quais são os funcionamentos do arquivo (FROHMANN, 2007; 2008b; 

FREITAS, 2003). 

Esses estudos, portanto, fornecem embasamento para as ressignificações e 

desnaturalizações dos documentos e dos arquivos, assim como para tornar visíveis os processos 

seletivos envolvidos seja na formação das narrativas históricas, na legitimação de memórias, 

ou ainda, na constituição de um fundo de arquivo. 

Desta forma, dialogando com a perspectiva neo-documentalista, optamos por utilizar o 

conceito de dispositivo desenvolvido por Foucault como um possível instrumento de análise e 

compreensão do meio no qual os arquivos – e os saberes sobre os arquivos e sobre a memória 

– existem. Porém, para tanto, vimos a necessidade de pensarmos em uma categoria de 

dispositivo não discutida por Foucault, que colaborasse para a nitidez dos referidos 

funcionamentos, pois “é necessário romper com as interdições estabelecidas do interior do 

funcionamento do dispositivo do Arquivo” (FREITAS, 2010, p. 144) para pensarmos o arquivo 

de maneira crítica. Desenvolvemos, então, a categoria Dispositivo de Arquivo (que nesta tese 

aparece como DA) e analisamos algumas de suas formas de operação. 
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3.1 As relações entre Dispositivo e Dispositivo de Arquivo 

Nesta seção, retomamos a noção de dispositivo discutido no capítulo anterior com o 

objetivo de discutir as relações que estabelecemos entre o DA e o dispositivo foucaultiano para 

assim, definir o que estamos chamando de Dispositivo de Arquivo. Resumidamente, podemos 

enumerar algumas características do conceito de dispositivo: 

• é um conceito operacional; 

• é uma rede de elementos heterogêneos, sendo estes discursivos e não discursivos: 

“mistura, pois, alegremente, coisas e ideias (entre as quais a de verdade), representações, 

doutrinas e até filosofias, a instituições, a práticas sociais, econômicas, etc.” (VEYNE, 

2009, p. 38) 

• não pode ser analisado fora das correlações e jogos de poder; 

• produz, organiza, molda, delimita discursos, saberes, modos de acreditação13, seja a 

partir da disciplina, das regras, como também dos sistemas de enunciados, da família, 

da escola etc.; 

• é flexível e móvel por estar organizado em rede, na qual os elementos arranjados variam 

de acordo com as mudanças do dispositivo e da correlação de forças existente ordenadas 

pelo dispositivo; 

• encontra-se a verdade entre os componentes do dispositivo; 

• tem um caráter estratégico, sempre respondendo a uma urgência, tanto em seu 

surgimento quanto em situações limites. 

Para Agamben (2005), dispositivo é “um termo técnico decisivo na estratégia do 

pensamento de Foucault” (2005, p. 9), sendo um conceito operacional de caráter geral, mas não 

universal. Ressaltamos que esta perspectiva universal do dispositivo destacada por Agamben 

 

13  Utilizamos aqui o conceito de modo de acreditação desenvolvido por Freitas (2009). Sua escolha pelo termo 

acreditação é explicada na seguinte afirmação: “Preferimos o neologismo ‘acreditação’ para significar as formas 

histórico-sociais de conferir/usufruir credibilidade em sistemas de legitimidade ou verdade, ao invés de 

‘credenciamento’ que, apesar de usual em nossa língua, envolve comumente sentidos diversos e mais limitados 

que o pretendido. [...] A opção pela designação modo na construção conceitual que empreendemos baseia-se na 

pretensão de abarcar os funcionamentos de estrato cultural em largo espectro de situações históricas de diferentes 

formações sociais que, fundamentalmente, possam ser subdividas pelo grau de formalidade das instâncias ligadas 

às formas de acreditação e distribuição social de saberes ou, dito de outra forma, formação de evidências 

socialmente compartilhadas ou valorizadas, assim como suas formas de transmissão e repartição”. (FREITAS, 

2009, p. 8) 
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não está no âmbito das universalizações e das leis gerais14.  O autor se refere a um conjunto de 

elementos que se relacionam em uma espécie de esfera da ordem/ordenamento, ou ainda, a uma 

esfera de condições de possibilidade – ou uma esfera das práticas –, que estabelece os limites, 

a construção, a estabilização, ou ainda o fim de determinados saberes, instituições, modos de 

subjetivação etc. Portanto, 

Foucault, como sabem, sempre recusou a se ocupar daquelas categorias gerais 

ou entes da razão que chama de ‘os universais’, como o Estado, a Soberania, 

a Lei, o Poder. Mas isto não significa que não há, no seu pensamento, 

conceitos operativos de caráter geral. Os dispositivos [... não são] 

simplesmente esta ou aquela medida de segurança, esta ou aquela tecnologia 

do poder, nem mesmo uma maioria obtida por abstração: de preferência [...] 

‘a rede (le reseau) que se estabelece entre estes elementos”. (AGAMBEN, 

2005, p. 11) 

 

Agamben (2005) afirma ainda que Foucault busca, ao usar o termo dispositivo, analisar 

as relações entre os sujeitos e o elemento histórico, sendo este último o “conjunto das 

instituições, dos processos de subjetivação e das regras em que se concretizam as relações de 

poder” (AGAMBEN, 2005, p. 11). Ou seja, ainda usando a explicação de Agamben (2005), o 

objetivo de Foucault era investigar, de modo concreto, como os dispositivos podem atuar nas 

relações e nos jogos de poder. 

Wilke (2009) afirma que a noção de dispositivo está sendo utilizada em diversas áreas 

do conhecimento com o objetivo de “nomear o complexo de relações composto pelas diferentes 

práticas discursivas e não-discursivas [… que ao] agir na teia social e ao movimentá-la constitui 

sujeitos e os organiza” (WILKE, 2009, p. 78). Os recortes, ou categorias de análise, são 

determinadas a partir do objeto a ser estudado. Assim, Foucault ao falar de dispositivo analisou, 

por exemplo, os dispositivos de sexualidade, de controle e de segurança. Wilke (2009), 

Benevides (2013) e Sais (2009) definiram e discutiram o dispositivo informacional, o 

dispositivo da verdade e o dispositivo da velhice, respectivamente. 

Desta forma, a noção de dispositivo nos ajuda a recusar um objeto que já está pronto, 

um funcionamento que já nos está dado como único e global. Para Foucault, o dispositivo pode 

ser entendido como um princípio metodológico que “inscreve no real aquilo que não existe” 

(VEYNE, 2009, p. 99). O dispositivo, portanto, delimita saberes, estabelece relações de poder, 

 

14 Veyne (2011) e Agamben (2005) apontam que o conceito de dispositivo, inclusive, é uma das maneiras de 

Foucault criticar o que ele chama de “universais”: os dispositivos não suprimem as formas de lutas e não 

condicionam historicamente os sujeitos, se distanciando de uma história das ideias e de uma história causal e 

teleológica. 
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organiza corpos, permite a criação de sujeitos, destaca grupos, transforma indivíduos em 

objetos de estudo. O dispositivo ordena e estabelece as regras do jogo. 

Entretanto, mesmo tendo um caráter delimitador, o dispositivo é igualmente criador de 

possibilidades e não se permite ser estático. É sempre fluido e mutável. De acordo com Deleuze 

(2013; 2015), os dispositivos são curvas de visibilidades. Ao mesmo tempo em que é no 

dispositivo que se inscrevem as operações disciplinadoras e delimitadoras, é pelo dispositivo 

que vemos a possibilidade de reduzir a opacidade e a invisibilidade de determinadas práticas e 

funcionamentos sociais. Assim, o dispositivo é 

[...] uma máquina de positivar, uma máquina de fazer ver e fazer falar que 

produz realidades, subjetividades, que objetiva indivíduos, que subjetiva 

sujeitos, que sobredetermina modos de relação do sujeito consigo mesmo, que 

produz também uma experiência do viver [...] (SAIS, 2011, p. 20). 

 

Foucault (2015b), ao analisar metodologicamente a relação entre dispositivo de 

sexualidade e poder, afirma que a análise do dispositivo permite os deslocamentos necessários 

– considerando sua organização em forma de rede mutável e flexível –  que dão suporte às 

mudanças na forma de abordar os problemas, retirando o foco das perguntas de um poder 

opressor e violento do Estado para as infinitas formas de produção dos discursos sobre o sexo, 

relacionada aos poderes que são micro, múltiplos e flexíveis. Desta forma, as perguntas seriam 

focadas 

[...] em tal tipo de discurso sobre o sexo em tal forma de extorsão de verdade 

que aparece historicamente e em lugares determinados (em torno do corpo da 

criança, a propósito do sexo da mulher, por ocasião das práticas de restrição 

dos nascimentos etc.), quais são as relações de poder mais imediatas, mais 

locais, que estão em jogo? Como tornam possíveis essas espécies de discursos 

e, inversamente, como esses discursos lhes servem de suporte? De que 

maneira o jogo dessas relações de poder vem a ser modificado por seu próprio 

exercício – reforço de certos termos, enfraquecimento de outros, efeitos de 

resistência, contra-investimentos, de tal modo que não houve um tipo de 

sujeição estável dado uma vez por todas? Como essas relações de poder se 

vinculam umas às outras de acordo com a lógica de uma estratégia global que, 

retrospectivamente, toma ares de uma política unitária e voluntarista do sexo? 

(FOUCAULT, 2015b, pp. 105-106) 

 

Buscando um olhar analítico para o DA, tomemos como exemplo uma espécie de 

método construído por Foucault (2015b) ao discutir o Dispositivo da Sexualidade. Foucault 

(2015b) desenvolve quatro regras metodológicas que, segundo o autor, estão mais para 

“prescrições de prudência” (FOUCAULT, 2015b, p. 106), na análise do Dispositivo da 

Sexualidade, do que para regras imperativas. São elas: Regra de imanência, Regra das variações 
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contínuas, Regra do duplo condicionamento, Regra da polivalência tática dos discursos. O 

quadro abaixo apresenta resumidamente as quatro regras, assim como suas possíveis aplicações 

a partir dos estudos do Dispositivo da Sexualidade (DS) elaborado por Foucault (2015b). 
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QUADRO 3: REGRAS PARA ANÁLISE DO DISPOSITIVO DA SEXUALIDADE 

Regra O que diz? Como se aplica ao DS 

Imanência 

Não considerar que existe um 

certo domínio da sexualidade que 

pertence, de direito, a um 

conhecimento científico, 

desinteressado e livre, mas sobre 

o qual exigências do poder – 

econômicas ou ideológicas – 

fizeram pesar mecanismos de 

proibição. Não há, portanto, 

exterioridade, mas sim, 

articulações feitas a partir de 

“focos locais”. 

Se a sexualidade se constituiu como 

domínio a conhecer, foi a partir de 

relações de poder que a instituíram 

como objeto possível; e em troca, se 

o poder pôde tomá-la como alvo, 

foi porque se tornou possível 

investir sobre ela através de 

técnicas de saber e de 

procedimentos discursivos como, 

por exemplo, as relações 

estabelecidas entre penitente e 

confessor. 

Variações 

contínuas 

Buscar o esquema das 

modificações que as correlações 

de força implicam através do seu 

próprio jogo. As distribuições de 

poder e as apropriações de saber 

não representam mais do que 

cortes instantâneos em processos, 

pois as relações de poder-saber 

são matrizes de transformações. 

O conjunto constituído, no século 

XIX, pelo pai, a mãe, o educador e 

o médico, em torno da criança e de 

seu sexo, passou por modificações 

e deslocamentos contínuos 

Duplo 

condicionamento 

Há estratégias de efeitos globais 

condicionam e são condicionadas 

por relações precisas e tênues 

que, ao mesmo tempo, servem de 

suporte e ponto de fixação para as 

estratégias globais. Esse é o duplo 

condicionamento: de uma 

estratégia, através da 

especificidade das táticas 

possíveis e, das táticas, pelo 

invólucro estratégico que as faz 

funcionar. 

A família, no que tinha 

precisamente de insular e de 

heteromorfo com relação aos outros 

mecanismos de poder, pôde servir 

de suporte às grandes “manobras” 

pelo controle malthusiano da 

natalidade, pelas incitações 

populacionistas, pela 

medicalização do sexo e a 

psiquiatrização de suas formas não 

genitais. 

Polivalência tática 

dos discursos 

É no discurso que se articula 

poder e saber. E deve-se conceber 

o discurso como uma série de 

segmentos descontínuos, cuja 

O aparecimento, no século XIX, da 

psiquiatria, na jurisprudência e na 

própria literatura, de toda uma série 

de discursos sobre as espécies e 
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função tática não é uniforme e 

nem estável. Não se deve, 

portanto, imaginar um mundo do 

discurso dividido entre o discurso 

admitido e o discurso excluído, 

ou entre o dominante e o 

dominado; mas, ao contrário, 

como uma multiplicidade de 

elementos discursivos que podem 

entrar em estratégias diferentes. 

subespécies de homossexualidade, 

inversão, pederastia e 

“hermafrodismo psíquico” permitiu 

um avanço bem marcado dos 

controles sociais nessa região de 

“perversidade”; mas também 

possibilitou a constituição de um 

discurso “de reação”: a 

homossexualidade pôs-se a falar 

por si mesma, a reivindicar sua 

legitimidade ou sua “naturalidade”. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de Foucault (2015b, pp. 106-110). 

Essas regras foucaultianas nos mostram determinadas maneiras de abordar os 

dispositivos, pois descrevem possibilidades de análise e o desenvolvimento de novas perguntas, 

principalmente envolvendo três eixos principais: a analítica do poder, o saber e os modos de ser 

sujeito. Assim, Wilke (2009) afirma que com a análise dos dispositivos podemos elaborar as 

seguintes perguntas: 

• O que podemos saber e dizer sobre uma dada realidade em um determinado tempo e 

espaço? 

• Como esses saberes são agenciados e autorizados a serem ditos e como é possível 

enfrentá-los caso se faça necessário? 

• Como se dão os processos de assujeitamento no complexo das relações entre saberes e 

poderes? 

A partir da noção de dispositivo e das perguntas geradas a partir da análise deste 

podemos refletir criticamente sobre os arquivos. Assim como compreender os modos de 

operação do dispositivo a partir das práticas dos arquivos. Ou seja, o arquivo (representado aqui 

com “a” minúsculo) é um instrumento, um operador, dentro da rede do Dispositivo de Arquivo 

(representado aqui com “a” maiúsculo). O arquivo se constitui e estabelece seus efeitos a partir 

dos arranjos do DA, como também é uma das linhas de força, um dos elementos, que estão nos 

arranjos ordenados no DA. 

Inspirando-nos em Foucault (2015b) e Sais (2011) podemos afirmar que o arquivo não 

pode ser explicado e compreendido apenas dentro do contexto arquivístico. É preciso um 

deslocamento para a realização de uma análise crítica. Primeiro, precisamos abordar o arquivo 

refazendo a sua relação com a instituição arquivo. O arquivo é muito mais que um lugar. Como 
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também não é apenas um órgão. É todo um aparato legislativo, burocrático e legitimador que a 

instituição arquivo carrega consigo. É uma não separação das relações de poder, incluindo aqui 

o poder do Estado. 

O que nos leva a levantar um segundo ponto: dar ao arquivo o lugar estratégico que este 

ocupa no Estado. É um elemento constituído a partir do discurso de prova, tendo espaço no 

trânsito legal e administrativo e na produção e circulação do conhecimento sobre o passado. 

Não podemos negar, por exemplo, a relevância dos arquivos para a constituição das narrativas 

históricas utilizadas pelo próprio Estado – seja em livros didáticos, seja em comemorações, seja 

no jogo com a memória estabelecido dentro de um regime democrático – legitimadas pelo poder 

de evidência e de prova conferidos ao documento de arquivo. Poder este chancelado pela 

presença do documento no arquivo, por sua representação de permanência e por todo seu 

processo de arquivamento. 

Um terceiro ponto, já citado anteriormente, é o estranhamento e a recusa em aceitar o 

arquivo – e os saberes e práticas a ele relacionados – como prontos. A partir desta desconstrução 

surgem diversas perguntas como por exemplo: o que estamos autorizados a discutir sobre os 

arquivos em determinadas épocas e contextos? Em quais relações de poder e saber se 

constituem determinados fundos? Como se estabelece a naturalização dos documentos de 

arquivo no discurso arquivístico? Em quais condições os princípios arquivísticos se 

estabelecem como verdades? Como se constitui a produção que gera a impressão de verdade 

em documentos de arquivo? Como é mantida a relação entre memória e documentos de 

arquivo? Ou seja, trata-se, portanto, de analisar como o DA pode operar no campo dos arquivos. 

Mas, o que estamos chamando de DA? Para além da categoria de dispositivo de 

sexualidade, ou do controle, ou da segurança, desenvolvemos a categoria que chamamos de 

Dispositivo de Arquivo (DA). Este Arquivo, assim como o discutido por Foucault, não é o 

arquivo da arquivologia. Não é o arquivo que é o conjunto de documentos ou fundos; assim 

como não é o lugar de custódia dos documentos ou ainda o mobiliário utilizado para a guarda 

destes. 

Podemos dizer que o Arquivo do DA está em uma espécie de esfera da ordem, assim 

como as outras categorias de dispositivo. É ele quem ordena, produz, delimita e estabelece 

determinadas regras e padrões, operando nos modos científicos de produção do conhecimento, 

na esfera jurídica de um Estado, nos discursos sobre o que é memorável e o que não é, nas 

políticas de memória e de esquecimento.  
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O DA é também uma rede flexível e móvel de elementos discursivos e não discursivos 

que se modifica ao longo do tempo e do espaço, assim como se inter-relaciona com os outros 

dispositivos, participando das correlações de força. O DA, assim como as outras categorias, é 

indissociável das relações de poder, já que a própria concepção de dispositivo está sempre 

inscrita em relações de poder (FOUCAULT, 2014; 2015b; AGAMBEN, 2005; Deleuze, 2015). 

Para compreendermos o DA, e as análises feitas a partir dele, precisamos estar conscientes da 

perspectiva foucaultiana de poder, abordada no capítulo anterior. É a partir da analítica do 

poder, da visibilidade de seus jogos e suas correlações de força, que inserimos o arquivo nessa 

complexa rede flexível e móvel que é o DA. 

Assim, partindo da ideia de que as relações de poder são complexas e não são apenas 

centralizadoras e em um único sentido – microfísica do poder – mudamos o foco de análise do 

arquivo fechado em si mesmo para as relações de poder e dos jogos de força que constituem e 

são constituídas pelos diversos elementos que estão no Dispositivo de Arquivo, ou ainda, na 

rede de Arquivo. 

Desta forma, o conceito de rede trabalhado no âmbito dos dispositivos nos permite olhar 

não apenas do geral para o particular ou do macro para o micro, mas considerar que há relações 

múltiplas entre os elementos que estão interconectados. Latour (2012) ao abordar o conceito de 

rede aponta que 

[...] nenhum lugar predomina o bastante para ser global, nem é suficiente 

autônomo para ser local. Se tentarmos usar a interação ou a estrutura local, ou 

algum compromisso entre ambas, não conseguiremos traçar conexões sociais 

– e quanto mais engenhoso o compromisso, pior o resultado, pois desse modo 

apenas ampliaríamos a perspectiva de dois lugares existentes (LATOUR, 

2012, p. 294). 

 

As linhas de força organizadas em rede do DA, assim como em outras categorias de 

dispositivo, regulam e ao mesmo tempo geram possibilidades (DELEUZE, 2015). O DA, 

portanto, é formado por linhas de força que produzem determinadas delimitações de tempo e 

de espaço às práticas discursivas e não discursivas. Porém, suas regulações e delimitações não 

são estabelecidas de forma simples e linear pois, 

[... as linhas não] envolvem sistemas homogéneos por sua conta própria, como 

o objeto, o sujeito, a linguagem, etc., mas seguem direcções, traçam processos 

que estão sempre em desequilíbrio, e que ora se aproximam ora se afastam 

uma das outras. Qualquer linha pode ser quebrada – está sujeita a variações de 

direção (DELEUZE, 2015, p.83). 
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As possibilidades de variação do dispositivo – de modo geral, e do DA de modo 

particular – são, como nos aponta Deleuze (2015), uma máquina de fazer ver e de fazer falar, 

com seus regimes de visibilidade e regimes de enunciação: permite teorias, políticas, modos de 

administrar, assim como relações interpessoais, relações com o corpo, relações de trabalho etc.  

Consideramos, portanto, que a existência de um determinado elemento trafega por 

curvas de visibilidades e de enunciação (DELEUZE, 2015) que somente são possíveis dentro 

de um determinado dispositivo, pois é este quem estabelece condições de aparição e de 

estabilização dos elementos (WILKE, 2009). Assim, vemos que o discurso e os saberes 

produzidos a respeito da sexualidade somente serão possíveis no âmbito do Dispositivo da 

Sexualidade, como também a existência dos arquivos – sendo eles instituições ou conjuntos de 

documentos – só será possível dentro de um Dispositivo de Arquivo. É o DA, então, que torna 

possível e justifica a existência do arquivo e de suas práticas, dando visibilidade e situando-os 

dentro de uma temporalidade específica. 

Um exemplo desta delimitação do dispositivo é que somente podemos classificar e 

categorizar um determinado grupo – ou estabelecer uma identidade de grupo – a partir das 

condições de possibilidade permitidas por ele. Assim, podemos dizer que a classificação do 

indivíduo como ladrão somente existe na sociedade que compreende o conceito de propriedade 

privada15. 

Veyne (2009) destaca que os discursos, os sistemas de enunciados (os Arquivos 

foucaultianos) e os próprios saberes se formam no interior do dispositivo, mas também se 

impõem através do mesmo dispositivo, seja construindo e estabelecendo regras de práticas 

sociais, seja estabilizando determinados pensamentos, seja apagando ou se sobrepondo a tais 

práticas ou teorias. E assim também ocorre no DA: produz informação/fato, mantém ou apaga 

discursos, delimita e regula as práticas sociais com documentos. 

Baseados em Foucault (2015b), pontuamos que as múltiplas relações de poder, 

imbricadas na própria constituição do DA, articuladas ao caráter regulador e delimitador do 

dispositivo geram algumas “regras de operação” específicas do DA: regras que atravessam e 

perpetuam o aparato burocrático, regras que legitimam narrativas e estabelecem o que deve 

permanecer e o que não deve, regras de impressão de informação, ou ainda, dos efeitos das 

 

15 Exemplo dado por Freitas em reunião de orientação a partir da reflexão sobre o filme “Os deuses devem estar 

loucos”.  
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práticas sociais com documentos. Essas regras operam em uma esfera das práticas e surtem 

efeitos que estabelecem o que é informação, o que é fato, o que pode ou não ser dito a partir 

dos usos de documentos e, como implicação, determinados discursos de verdade que lutam para 

ser estabilizados como únicos e globais.  

Assim, as regras e delimitações estabelecidas pelo DA passam pelo que Foucault 

abordou na Regra do duplo condicionamento – vista no quadro apresentado – onde ao mesmo 

tempo em que define estratégias gerais que condicionam as práticas locais, são fixadas e 

estabilizadas a partir destas relações estabelecidas nas práticas locais16. Desta maneira, 

salientamos que por mais que tentemos dividir o DA em uma esfera da ordem e uma esfera das 

práticas, como hipótese, precisamos deixar claro que o dispositivo somente funciona a partir da 

regra do duplo condicionamento. Seus arranjos não são mecânicos e estáticos, mas fluidos e 

móveis a partir do estabelecimento de novas relações de força, de novos elementos na rede, ou 

do fim de outros elementos. 

Desta maneira, consideramos que uma das principais características de um Dispositivo 

– de modo geral, mas que também se aplica ao Dispositivo de Arquivo – é a sua flexibilidade e 

capacidade de se reorganizar e gerar novos arranjos e ordenamentos. Respondendo a uma 

urgência, o Dispositivo se reconstrói a partir de novas relações de força. Criam-se pontos de 

poder e apagam-se outros. Algumas correlações adquirem mais peso do que outras, incorrendo 

ou em novos saberes ou, pelo menos, na desestabilidade de determinados saberes. 

Assim, as transformações na rede não ordenam apenas novos saberes, mas também 

estabelecem o próprio Dispositivo. Ou seja, os efeitos da esfera da ordem são sentidos na esfera 

das práticas que, por sua vez, reorganizam a esfera da ordem, seja na manutenção ou 

transformações dessa ordem – movimentos de estabilidade e instabilidade dentro da rede. Há, 

portanto, uma espécie de retroalimentação das esferas. Vejamos a Figura 1: 

 

16 Ilustraremos esse ponto na figura 1. 
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Fonte: Ilustração feita pela autora. 

 

Destacamos, a partir da análise da Figura 1, que as delimitações do dispositivo, 

constituídas na esfera da ordem, produzem efeitos que permitem determinadas práticas 

estabelecidas na esfera das práticas, ou seja, fornecem as condições de possibilidade de 

aparecimento de determinados elementos que se relacionam na esfera das práticas. É nesta que 

se encontram os elementos que constituem os dispositivos, como por exemplo, o Estado, a 

Igreja, a família, os conhecimentos de uma determinada área, o corpo, e ainda os elementos que 

estão diretamente relacionados ao DA, como o arquivo e as práticas sociais com documentos. 

Observemos a Figura 2: 

FIGURA 1: REPRESENTAÇÃO DA REGRA DO DUPLO CONDICIONAMENTO 

DO DISPOSITIVO. 
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Fonte: Ilustração elaborada pela autora. 

 

Na Figura 2, selecionamos alguns dos elementos17 que podem estar arranjados na esfera 

das práticas. Desta forma, buscamos representar a complexidade das relações de poder e dos 

jogos de força que estão dispostas na rede do DA. Vemos, portanto, que as linhas de força ligam 

diversos elementos – sejam discursivos ou não – constituindo novas relações entre eles. O 

poder, portanto, não é unidirecional, mas fluido e multidirecional. Afeta cada um dos elementos 

de maneira específica a partir dos pesos das linhas de força. As linhas estabelecem as relações 

entre os elementos que, por sua vez, alteram as configurações do DA. Desta maneira, cada uma 

das modificações no peso dos elementos na correlação de forças altera o peso nas linhas de 

força, o que acaba por modificar a rede, gerando um movimento de reciprocidade tanto na 

mudança quanto na permanência dessas relações.  

 

17 A Figura 2 apresenta apenas alguns pontos que selecionamos para ilustrar a complexa rede que forma o 

Dispositivo de Arquivo. Conforme apontamos no início desta tese, não temos a intenção de esgotar as formas de 

relação e os efeitos do DA. Novos estudos poderão ser feitos a partir desta perspectiva, recortando novos olhares 

ou criando novos problemas que destaquem as diversas outras relações e linhas de força estabelecidas no DA. 

FIGURA 2: ESFERA DAS PRÁTICAS COM A ANÁLISE A PARTIR DO 

DISPOSITIVO. 
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Caso analisássemos as relações entre os elementos dispostos na imagem sem 

considerarmos os jogos de poder e as correlações de linhas de força que constituem o DA, os 

elementos encontrar-se-iam isolados e suas relações, provavelmente, seriam unidirecionais. O 

poder, sem a perspectiva do dispositivo, poderia ser descrito como centralizador, determinante 

e dominador, diferentemente do que vimos em Foucault. E é desta forma que costumamos 

posicionar os arquivos: isolados das práticas sociais, fora de um tempo e de um espaço, 

descaracterizado de poderes, com ações extremamente limitadas e com efeitos invisibilizados 

e naturalizados. 

Dito isto, retomamos o seguinte ponto: as correlações de força estabelecidas dentro do 

DA criam elementos a partir dos seus modos de operação que somente existem como efeitos 

dessas correlações. Portanto, afirmamos que uma das formas de operação do DA é fornecer as 

condições de possibilidade de existência dos arquivos, assim como dos meios para sua 

manutenção, práticas e funções. Mas também vemos que o DA produz as possibilidades para o 

surgimento de discursos e conhecimentos sobre os arquivos e sobre os documentos de arquivo, 

assim como produz os modos de acreditação que estabelece o caráter simbólico dos arquivos e 

de seus documentos. 

Visto que é o DA que fornece as condições de produção e existência ao que chamamos 

de arquivo e de documento  – e dos saberes relativos a eles –, mas que por sua vez, é estabelecido 

e mantido pelas correlações de força e jogos de poder entre esses elementos, afirmamos que as 

forças que operam na rede do DA acabam por invisibilizar ou apagar seu próprio 

funcionamento. Assim, o DA disciplina e opera dentro de um determinado recorte temporal, 

como também dentro de um determinado modo de acreditação estabelecido pelo próprio DA, 

mas que ao mesmo tempo é mantido e estabilizado por este mesmo modo de acreditação. 

No intuito de dar visibilidade às formas de funcionamento do DA destacamos18 cinco 

ações/operações constituídas no âmbito do Dispositivo de Arquivo que geram diversos efeitos 

nos elementos dispostos na rede: delimitar, produzir, manter, transformar e apagar/eliminar o 

 

18 Assim como ocorreu com a seleção dos elementos do DA para ilustrar a rede, realizamos uma seleção de 

possíveis ações do DA que geram efeitos aos elementos da própria rede. Essa seleção não esgota outras formas de 

agir do DA, mas representa nossa escolha para ilustrar as suas formas de funcionamento. Acreditamos haver outras 

formas de ações que acabaram não sendo abordadas nesta tese – o que não impede a possibilidade de surgirem 

novas ações em trabalhos futuros. 
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que entendemos por documento, arquivo e informação. Desta forma, o DA pode ser 

representado na seguinte Figura 3: 

 

Fonte: Ilustração elaborada pela autora. 

 

Na Figura 3, as setas bidirecionais têm o objetivo de destacar a regra do duplo 

condicionamento do dispositivo: ao mesmo tempo em que o DA age, produzindo diversos 

efeitos nos elementos da malha, é reorganizado a partir dos efeitos produzidos. Ou seja, os 

efeitos e estratégias globais condicionam e são condicionados pelas relações locais. É este jogo 

de relações entre o global e o local que marca a constituição do DA e os seus efeitos. Os efeitos 

de operação do DA o ordenam e, como consequência, produzem novos efeitos. E assim, a 

ordem estabelecida pelo DA acaba por operar sobre a sua própria ordem o que, por sua vez, 

invisibiliza o seu funcionamento. 

Além disso, destacamos que todas as ações – representadas na Figura 3 – podem ser 

relacionadas e gerar novos efeitos e novos condicionamentos/ordenamentos. Por exemplo, ao 

agir como transformador de discursos, o DA pode produzir informação/fato que, por sua vez, 

FIGURA 3: FORMAS DE OPERAR OU AÇÕES DO DA. 
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age novamente como transformador de discursos. Ou ao estabilizar um sentido, o DA 

apaga/silencia/elimina uma determinada prática que, ainda, age como delimitador de um 

determinado saber. Essas interações e inter-relações entre as ações e as variadas produções de 

efeito ordenam o próprio DA. 

Cada uma das ações do DA – ou das combinações entre elas – pode gerar diversos tipos 

de efeitos a partir das relações estabelecidas entre os elementos na esfera da prática. Esses 

efeitos são variáveis de acordo com mudanças em alguns pontos como, as possíveis 

combinações das ações do DA e os pesos nas correlações de força estabelecidos nas relações 

entre os elementos que configuram o DA. Desta forma, organizamos o quadro abaixo para 

destacar possíveis efeitos na prática das ações do DA. Destacamos também alguns exemplos 

que versam sobre os temas analisados nesta tese19. 

  

 

19 Ressaltamos, mais uma vez, que não temos pretensão de esgotar nesta tese os efeitos e os exemplos relacionados 

aos efeitos do DA. Esta seleção tem o caráter ilustrativo das formas de operação do Dispositivo de Arquivo, 

permitindo ser acrescida posteriormente a partir de novas pesquisas. 
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QUADRO 4: AÇÕES E EFEITOS DO DISPOSITIVO DE ARQUIVO 

Ações Efeitos Exemplos 

Delimitar 

Delimita a produção de saberes, 

estabelecendo o que se sabe e o que 

não se sabe, o que é visto e o que 

não é visto, o que é falado e o que 

não é falado. 

Delimita o discurso em torno da 

burocracia e da “necessidade” de 

termos documentos na sociedade 

contemporânea: se não temos 

documentos, não existimos, assim 

como marca a individualidade do 

sujeito.  

Produzir 

Produz informação/fato, 

estabelecendo efeitos de 

informação, construindo 

determinados modos de acreditação 

e de verdade. 

Produz conhecimento sobre o 

passado com caráter de verdade, a 

partir de narrativas históricas 

construídas com critérios científicos: 

criticidade de fontes, aplicação de 

metodologias científicas (desde o 

levantamento das fontes a divulgação 

do conhecimento), documento com 

caráter de prova etc.  

Estabelecer 

Mantém e fixa os sentidos, 

ordenando também quem pode ter 

acesso e quem não pode, assim 

como, ao que se tem acesso. 

Confere legitimidade a determinados 

discursos e conhecimentos sobre o 

passado, definindo, por exemplo, 

quais fundos serão recolhidos ao 

arquivo permanente e quais vão ser 

eliminados ou quais fundos serão 

tratados e disponibilizados e quais 

serão apagados. 

Transformar 

Ao mesmo tempo que se modifica, 

transforma os saberes, os discursos 

e as práticas a partir de seu caráter 

estratégico e sua capacidade de 

responder a urgências. 

Mudanças no conhecimento 

arquivístico: o arquivo deixa de ser 

visto como um arsenal para a história 

e passa a ser visto com um 

instrumento de eficácia e eficiência 

da administração de seus produtores 

ou o crescimento do discurso de 

responsabilidade dos arquivos nas 

questões envolvendo direitos 

humanos. 
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Apagar, 

silenciar ou 

esquecer 

Apaga ou elimina saberes e práticas 

sociais (incluindo aqui as práticas 

com documentos) a partir de 

políticas de esquecimento. 

Políticas públicas focadas num 

discurso memorialístico e do dever 

de memória: por vezes se 

transformam em políticas de 

esquecimento, legitimando 

determinadas narrativas sobre o 

passado e apagando outras. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

Ressaltamos que essas cinco formas de operar não estão apresentadas a partir de uma 

ordem de importância e, menos ainda, como uma progressão nas quais as formas de operação 

são entendidas como fases progressivas. As ações aqui citadas somente ocorrem por causa dos 

jogos de força e das relações de poder entre os elementos discursivos e não discursivos 

dispostos no DA. Portanto, não seria possível cada elemento isoladamente passar por supostas 

fases de forma natural/orgânica. 

Outro ponto importante que gostaríamos de ressaltar é que, ao considerarmos mais 

especificamente o DA – e não o dispositivo de um modo geral – destacamos o peso da escrita 

e dos documentos como elementos nos jogos de poder e nas correlações de força envolvidas. É 

característica específica do Dispositivo de Arquivo produzir, estabilizar e manter o peso tanto 

da escrita quanto do documento nas sociedades ordenadas a partir dele. Partindo desta 

consideração discutiremos, de forma breve, o peso desses dois elementos na rede do DA. 

 

3.2 A escrita e o documento na teia do DA 

 

Elegemos discorrer, mesmo que brevemente, sobre a escrita e seus poderes pois 

entendemos que o DA é inaugurado a partir de sua relação com a escrita. Assim como 

reconhecemos que grande parte da literatura arquivística precisa reconsiderar a forma como foi 

estabelecida a relação entre escrita e produção de arquivos e de documentos. Essa necessária 

revisão objetiva posicionar a escrita em uma perspectiva histórico/social, não evolucionista, 

caracterizando-a como um dos elementos do DA, fato que, como consequência, desmistifica o 

seu papel no surgimento dos arquivos. 

Consideramos, portanto, que a relação entre o DA e a escrita coexiste desde suas origens 

– tanto dos primeiros indícios de escrita, quanto de um estabelecimento de ordem no âmbito do 
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DA. Buscando o afastamento de uma análise simplista da escrita, não a compreendemos como 

um mero instrumento tecnológico/comunicacional surgida para dar suporte para nossa 

memória. Seguindo a linha de Freitas (2009), acreditamos que a escrita mais divide do que 

aproxima os homens. Está muito mais próxima de um recurso de dominação do que de um 

recurso para a possibilidade de mudanças sociais. 

Assim, rompendo com uma abordagem evolucionista da escrita, Freitas (2009) se apoia 

em autores como Cardona (1999) e Goldberg (1990, apud Frohmann) para afirmar que somente 

observamos o fenômeno da escrita em sociedades estratificadas, pois esta exerce o papel de 

instrumento dominador que descreve a “narrativa dos vencedores” (FREITAS, 2009, p. 5). 

Neste mesmo percurso, ao se afastar do discurso universalizante dominante na 

sociologia do letramento, Freitas (2009) desnaturaliza a concepção da escrita apontando que o 

seu advento ocorre no momento da quebra de “consenso sobre os saberes e/ou narrativas 

socialmente relevantes e/ou confiáveis” (FREITAS, 2009, p. 5) nas disputas pela memória 

social e não, simplesmente, como uma resposta técnica para problemas de memorização. Assim, 

[..] nas culturas que possuem pelo menos uma forma de escrita comprovamos 

que não é possível considerar esta escrita simplesmente como um instrumento 

de uso para transmitir certas mensagens, assim como um caminhão serve para 

transportar uma carga de feno. Pelo contrário, o fenômeno escritura [...] se 

manifesta como uma matriz fundamental de significações sociais, como um 

campo fundamental de produção simbólica (CARDONA apud FREITAS, 

2009, p.6). 

 

Pontuamos que o advento e estabelecimento da escrita pelos discursos evolucionistas 

categorizam as sociedades, permitindo, selecionando, controlando e delimitando os acessos, as 

formas de experiência dos indivíduos e de seu entendimento enquanto sujeito. Baseada em 

Frohmann, Freitas (2009) afirma que esses discursos universalizantes colaboram para um 

“projeto de objetivação e universalidade do Ocidente” (2009, p. 7), pois é a escrita – e uma de 

suas formas, o documento – um dos motores que estabiliza e organiza o regime de verdade 

baseado na cientificidade e seus determinados modos de acreditação que, assim, caracteriza a 

ordem de distribuição dos saberes. Desta forma, 

[...] apenas a cultura que apresentar a textualidade ‘racional’ – com descrição 

de fatos, argumentação empírica e raciocínio teórico – pode ser considerada 

portadora da ‘verdadeira’ cultura escrita. Vê-se que se trata de ‘modo’ de 

acreditação e distribuição de saberes amplamente naturalizados pelas 

abordagens teóricas, que se tornam, assim, parte do dispositivo desse 

funcionamento cultural (FREITAS, 2009, p.8). 
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Assim, baseando-nos em Freitas e Foucault, podemos dizer que o DA ordena um modo 

de acreditação dominante e estabelece um determinado regime de verdade que configuram a 

escrita, o arquivo e o documento como elementos-chave para a distribuição e repartição dos 

saberes sob a forma de informação/conhecimento. O documento aparece como “efeito básico 

do funcionamento social da escrita, [pelo qual] seus acúmulos [arquivos] tornam-se 

imprescindíveis a este mesmo funcionamento” (FREITAS, 2009b, p. 185). Por este caminho, 

tanto o arquivo quanto o documento operam como delimitadores de quem sabe e o que se sabe, 

construindo, assim, uma dominação pela informação/conhecimento. 

Ressaltamos que os discursos universalizantes da escrita estão disseminados na 

literatura de diversas áreas do conhecimento que, por sua vez, embasaram os estudos 

arquivísticos. Vemos, então, que a naturalização da aparição da escrita – ao tratarem seu 

advento como um simples recurso tecnológico para apoio da memória – está presente nas 

narrativas arquivísticas que discorrem sobre a origem dos arquivos, pois abordam os 

funcionamentos sociais da escrita, do arquivo e do documento, assim como, suas relações, de 

maneira superficial e não analítica. 

Assim, mais do que veneno ou remédio20, a escrita opera estabilizando e invisibilizando 

diversos funcionamentos do DA, incluindo a sua própria relação com outros elementos, como 

o documento e o arquivo, por exemplo. As relações entre escrita, arquivo e documento estão 

baseadas em diversos efeitos sociais e simbólicos que mantêm o poder atribuído aos 

documentos e ao arquivo. 

O quadro abaixo foi elaborado a partir de Freitas (2009) e apresenta alguns dos efeitos 

da relação entre escrita, arquivo e documento que podem ser observados destacando as relações 

entre esses três elementos no arranjo do DA. Apontamos também de quais ações do DA esses 

efeitos podem ser resultados. 

  

 

20 Discussão a partir do mito de Fedro analisada por Ricoeur (2007) e Derrida (2005). 
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QUADRO 5: EFEITOS DA RELAÇÃO ENTRE ESCRITA, DOCUMENTO E MEMÓRIA 

NO DISPOSITIVO DE ARQUIVO 

Ações Efeitos Exemplos 

Produzir 

Estabelecer 

Construção de sistemas de 

legitimidade que são, ao 

mesmo tempo, exclusivos e 

excludentes, sobre a escrita 

Documentos como prova e sua consequente 

monumentalização em seu uso social e 

histórico. 

Poder de exame, controle e vigilância a partir 

dos usos burocráticos dos documentos. 

Delimitar 

Apagar 
Distribuição social do saber 

Definição da “alta” linguagem e, por 

conseguinte, a “baixa”. 

Seleção dos conteúdos culturais no âmbito 

escolar. 

Estabelecer 

Produzir 

Apagar 

Estabelecimento do regime 

de verdade e do saber 

baseado na escrita 

Legitimação do conhecimento científico como 

a forma validada de saber, incluindo aqui o 

conhecimento sobre o passado. 

Separação entre o conhecedor e o objeto de 

conhecimento, estabelecendo a primazia das 

narrativas históricas em detrimento das 

narrativas memoriais. 

Constituição do sujeito do conhecimento. 

Delimitar 

Transformar 

Apagar 

Produzir 

Estabelecer 

Lei escrita 
Justiça baseada em sistema de provas de 

verdade com o uso do documento. 

Escrita e arquivo 

controlando o saber sobre o 

passado. 

Estabelecimento de um período histórico e 

pré-histórico memorial. 

Crescente distinção entre passado e presente 

administrado por narrativas históricas. 

Ilusão de conhecimento total sobre o passado a 

partir dos acúmulos e patrimonialização de 

estoques documentais. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de Freitas (2009) 
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De acordo com os efeitos de ações do DA que destacamos no quadro acima, percebemos 

que um dos elementos desse arranjo que liga a escrita ao arquivo é o documento. O DA produz 

e mantém modos de acreditação e determinadas construções de verdade que estabelecem o 

poder da escrita – e estes mantêm a ordenação e os arranjos do DA – assim como estabelecem 

o documento em si e, consequentemente, suas práticas e modos de acúmulo. 

Portanto, partimos da ideia de que tanto o arquivo quanto o documento não podem ser 

analisados de maneira isoladas e destacados do arranjo do DA. Desta forma, buscamos inserir 

o documento e os seus funcionamentos nas relações ordenadas pelo DA que o configuram como 

prova, como fonte para pesquisa, como reconhecimento social. 

O conceito de documento tem sua historicidade, ou seja, é entendido de diversas formas 

por diferentes áreas do conhecimento ao longo do tempo e do espaço. Assim, vemos o conceito 

sendo abordado pelo Direito, pela História, pela Arquivologia, pela Documentação, pela 

Administração, pela Sociologia. Das tábuas de argila da Mesopotâmia aos documentos digitais 

no contexto da Tecnologia da Informação, observamos as disputas sobre esse domínio de 

conhecimento a partir de diversas abordagens sociais, éticas e políticas para a produção, 

utilização e estabilização de informações a partir do documento. 

Segundo Rabello (2009), as diferentes perspectivas de análise sobre o conceito de 

documento – enquanto conteúdo – foram sendo modificadas ao longo do tempo sem uma efetiva 

mudança em sua exteriorização linguística. Assim, o conceito de documento é interpretado e 

ressignificado de acordo com a perspectiva que determinada área do conhecimento adota diante 

seu objeto, seja nas diferentes correntes da História21, da Diplomática e/ou Arquivística, como 

também da Documentação e da Ciência da Informação. Essas interpretações e ressignificações 

nunca são pacíficas e nem estão isoladas dos jogos de poder inerentes ao DA. São territórios de 

disputa e de dominação pelo conhecimento. 

Apesar das diversas abordagens do conceito de documento, destacamos que nesta tese 

entendemos o documento como um registro acrescido de uma institucionalidade, pré ou pós 

estabelecida, assim como uma prática social – desde sua produção, acúmulo e usos – carregado 

de valores simbólicos. Desta forma, o consideramos sob duas perspectivas: na perspectiva de 

Le Goff (2013) que o entende como “monumento” e na perspectiva de Frohmann (2008; 2009) 

 

21 Percebemos que nas diversas correntes historiográficas o próprio termo (exteriorização linguística) se modifica. 

Assim, vemos ao longo das diversas formas de tratamento documental e de construção da narrativa histórica termos 

como documento, vestígio, fonte remetendo ao que estamos chamando de documento nesta tese. 
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na qual o documento é um produto social e simbólico pertencente a um arranjo/configuração 

social, histórica e cultural.  

Assim, afastando a concepção de documento de algo estático e neutro – como também 

desnaturalizando o trabalho do historiador com os documentos – Le Goff (2013) afirma que 

[...] o documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que 

o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou 

a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda 

que pelo silêncio. [...] O documento é monumento. Resulta do esforço das 

sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente 

– determinada imagem de si próprias. No limite, não existe um documento-

verdade. Todo documento é mentira (LE GOFF, 2013, pp. 496-497). 

 

Le Goff (2013) alerta que considerar o documento enquanto “momumento” significa 

“pôr à luz as condições de produção e de mostrar em que medida o documento é instrumento 

de um poder” (LE GOFF, 2013, p. 485). Baseando-nos na discussão sobre o poder a partir de 

Foucault, podemos acrescentar que o documento não é o instrumento de um poder, mas produto 

do jogo de poder e das correlações de força de um dispositivo. Assim, “o documento não é 

qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo 

as relações de forças que aí detinham o poder” (LE GOFF, 2013, p. 495), ou ainda, segundo as 

relações de força dominante em um determinado tempo e um determinado espaço. 

Le Goff (2013) exemplifica a posição do documento no jogo de poder a partir de uma 

crítica ao entendimento de documento na abordagem da diplomática – análise da forma, 

baseando-se na espécie ou no tipo documental. Para o autor, 

[A diplomática não pode explicar sozinha] o significado de um documento-

monumento como o cartulário. Produto de um centro de poder, de um senhorio 

quase sempre eclesiástico, 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-os. (LE GOFF, 2013, p. 497) 

Portanto, o documento não pode ser analisado de forma simplória. Ele está inserido em 

jogos de poder e nas correlações de força estabelecidas e ordenadas pelo DA. Seus valores e 

cargas simbólicas, assim como seus usos e funcionamentos, variam de acordo com a sua posição 

na rede e de como e com quais elementos estão relacionados. 

Para corroborar esta linha de raciocínio, recorremos a Bernd Frohmann e sua perspectiva 

da neo-documentação. Podemos observar que a partir da década de 1990 há na Ciência da 
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Informação o reaparecimento do tema documento como objeto de análise22. A partir deste 

período, cresceu o número de pesquisadores que abordavam revisões de autores clássicos da 

documentação – como Suzanne Briet e Paul Otlet – objetivando uma análise mais crítica e 

desnaturalizada sobre o documento. Apontamos, em uma perspectiva generalista – ainda que 

incorrendo em alguns problemas epistemológicos – como principais pesquisadores desta nova 

corrente da Documentação (ou neo-documentalismo) Michel Buckland, Bernd Frohmann, 

Boyd Rayward, Niels Lund e Ronald Day (FROHMANN, 2007; FREITAS, 2010; 

SALDANHA, 2013). 

Baseando-se nas ideias pioneiras de Paul Otlet e Suzanne Briet, do final do 

século XIX até meados do século XX, esses estudiosos inauguraram novas 

investigações sobre as relações entre práticas documentárias e fenômenos 

sociais, políticos, científicos e culturais.  A conferência anual da Document 

Academy, conveniada à University of California, Berkeley, desde 2003, 

comprovou o crescimento do interesse internacional nessas relações 

(FROHMANN, 2007, p. 1, tradução nossa). 

 

Estes pesquisadores retomaram a temática do documento em novas abordagens 

filosóficas ou epistemológicas, “através da crítica ao chamado ‘paradigma informacional’ 

dominante” (FREITAS, 2010, p. 147). O esforço é feito no entendimento do documento como 

objeto sociocultural e sua inserção nas relações históricas e institucionais, a partir do 

“posicionamento de um ponto de inflexão simbólico na reconstrução do conceito de 

‘documento’” (SALDANHA, 2013, p. 66). Assim, os autores que empreenderam essa nova 

abordagem sobre o documento passaram analisar seus usos e funcionamentos socio-históricos, 

inserindo-o nos jogos de poder e de linguagem que lhe conferem legitimidade e 

institucionalidade (FREITAS, 2010). 

Portanto, optamos por trabalhar com a análise de Bernd Frohmann, visto que possibilita 

conceber o documento para além de uma abordagem “ingênua” sem entendê-lo como um objeto 

descartável, ou ainda, mero veículo de informação23 (FROHMANN, 2007; 2008b; 2012). O 

 

22 Não cabe a esta tese apresentar como o conceito de documento foi abordado em diversas áreas do conhecimento, 

em uma perspectiva geral, assim como na Ciência da Informação particularmente. Para tal abordagem, sugerimos 

os seguintes textos que exploram de forma abrangente as diferentes perspectivas de documento: Bloch (2001) 

Apologia da história; Le Goff (2013) Documento Monumento; Barros (2013) Teoria da História; Lund (2010) 

Document theory. Meyriat (1981) Document, documentation, documentologie; Frohmann (2009) Revisiting 

‘what is document?’; Hjorland (2000) Documents, memory institutions and information science; Rabello 

(2009) A face oculta do documento. 

23 Frohmann (2012) critica a abordagem teórica da informação preocupada em analisar o fenômeno informacional 

diante sua rápida expansão proveniente dos documentos digitais e da informação na web e que caracteriza a 

informação enquanto substância abstrata e mental, desconsiderando o peso do documento em sua rede de relações. 
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autor fundamenta suas críticas a esta abordagem tendo como base os estudos de Wittgenstein, 

de Foucault, de Deleuze e de Latour refletindo, assim, sobre o caráter simbólico do documento 

e seus usos nas práticas sociais (FROHMANN, 2012). 

De acordo com o autor, a potencialidade não está na capacidade do documento ser 

informativo, mas na capacidade dos possíveis usos sociais deste documento. Desta forma, o 

esforço feito por Frohmann no deslocamento do foco de análise – das teorias da informação 

para as práticas documentárias – pode ser representado pela mudança no seu objeto de estudo: 

onde antes se perguntava O que é informação?, se passa a pensar em Como se constitui a 

impressão de informação? (FROHMANN, 2012). Assim, para González de Gómez (2011), 

Frohmann, em suas análises documentárias, se foca nas 

[...] práticas e atividades de produção de documentos primários. Ou, em nossa 

terminologia, mais próximos dos usos informacionais da linguagem. Em sua 

visão, substituir informação por documento, na pergunta por sua 

materialidade, não seria um desvio, mas um reenvio do perguntar, em direção 

àquilo que possui, desde sempre, a prioridade ontológica, o documento – e do 

qual a informação seria um efeito ou sua derivação (GONZÁLEZ DE 

GÓMEZ, 2011, p. 29). 

 

Desta forma, para Frohmann, não deveríamos ter como abordagem uma filosofia da 

informação e sim uma filosofia da documentação marcando, como apontou González de Gómez 

(2011), a prioridade ontológica do documento em relação à informação (FROHMANN, 2008b; 

GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2011).   

A partir desta perspectiva, consideramos que informação é o efeito das práticas 

documentárias. Assim, a informatividade relacionada aos documentos deve ser vista como 

resultado de determinadas práticas sociais com documentos, ou ainda, como efeito de 

determinadas práticas documentárias (FROHMANN, 2008b; GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 

2011). O documento, portanto, se torna informativo “somente quando sofre certos tipos de 

práticas documentárias” (FROHMANN, 2012, p. 237).  

 

Assim, “Imaginar a informação comunicada por um membro do universo de documentos em rápida expansão 

como um conteúdo abstrato e nobre, indiferente à transformação dos seus veículos e despojada de todos os suportes 

materiais, institucionais e sociais, é imaginar que ela pertence à categoria ontológica que a substância imaterial, 

intencional e mental presente em uma mente individual em condições de compreender tal documento. O 

documento é imaginado como o mero transporte ou canal para a transmissão da substância intencional da mente 

do emissor para a mente do receptor, uma ideia implícita na observação de Nunberg de que, de acordo com os 

entusiastas do ciberespaço, graças às novas tecnologias digitais, o conteúdo dos documentos agora ‘pode ser 

liberado e manipulado como um tipo de essência pura’” (FROHMANN, 2012, p. 229). 
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Deste modo, é a partir dos estudos dos jogos de linguagem de Wittgenstein24 que 

Frohmann propõe pensar a informação a partir das práticas documentárias, apontando para uma 

perspectiva relacional do documento. O autor afirma que muitos dos relatos de casos de 

Wittgenstein, por ele analisado, envolvem práticas com documentos. Assim, 

[...] como o tratamento da imagem agostiniana feita por Wittgenstein afasta 

nossa atenção das figuras mentalísticas de significado e a aproxima das 

práticas com a linguagem, da mesma maneira ela afasta nossa atenção das 

figuras mentalistas de informação e nos aproxima das práticas com 

documentos. A perspectiva de Wittgenstein anuncia um afastamento de 

teorias da informação na direção de descrições de práticas documentárias. 

(FROHMANN, 2012, p. 236) 

 

O caráter relacional do documento, concebido por Frohmann a partir das práticas 

documentárias, demostra as relações entre a sociedade e os documentos nela produzidos que, 

por sua vez, apontam para um efeito de informação gerado pela agência do documento. Baseado 

na concepção de Deleuze de assemblage (montagem; arranjo) e na concepção de rede de 

Latour, Frohmann (2007; 2008a) afirma que o poder de afetar presente em um documento só 

pode ser analisado a partir de sua perspectiva relacional. Ou seja, há no documento uma 

capacidade ontológica de agir que somente pode ser investigada a partir de uma rede de 

relações.  

Frohmann (2007; 2008a) acredita que rastreando as associações entre os documentos e 

os diversos elementos relacionados a eles – sendo esses elementos heterogêneos, humanos e 

não humanos – podemos compreender o modo de exercício da agência documental (ou força, 

ou poder do documento). Assim, o autor desenvolve o conceito de documentalidade para 

entender o poder de afetar de algo que, ordenada em um arranjo e exercendo sua capacidade de 

afetar, gera diversas formas de inscrições, incluindo aqui, documentos. 

Os efeitos de informação do documento, assim como seu poder performativo, são, 

segundo Frohmann (2007; 2008a; 2008b), constituídos pelos indivíduos em relação à sua 

 

24 “Quando examinamos o exemplo de Wittgenstein, não vemos mentes empenhadas na racionalização, e sim 

pessoas reais empenhadas em atividades de operação com palavras. Wittgenstein chama tais atividades de jogos 

de linguagens; em outras ocasiões, ele usa termos diferentes: ‘Seguir uma regra, fazer uma comunicação, dar uma 

ordem, jogar uma partida de xadrez são hábitos (costumes, instituições). Compreender uma frase significa 

compreender uma linguagem. Compreender uma linguagem significa dominar uma técnica’. Podemos juntar essas 

ideias sob a categoria de prática: para Wittgeinsten, a atenção às reais práticas com a inguagem minimiza as ideias 

filosóficas de significado ao apresentá-las como fantasias ocultas e mágicas de conexões essenciais que dão 

sustentação ao uso da linguagem. E já que a informatividade advém da significação, a atenção à prática também 

minimiza a ideia de informação como substância igualmente oculta, nobre e intencional, por meio da qual um 

documento é informativo” (FROHMANN, 2012, p. 236). 
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prática. Os documentos podem ser registros em papéis, mas são as pessoas, os processos, os 

instrumentos tecnológicos e os diversos outros elementos a ele relacionados que permitirão suas 

diferentes performances, suas diferentes formas de agir em um determinado ponto da rede. 

Nesse sentido, é a prática social com documentos – ou as práticas documentárias –, inseridas 

em redes de relações que atribui valor e significação ao documento e não o registro documental 

em si. Assim, 

[...] Interessa-lhe [ao Frohmann] explorar a documentação e os documentos 

como agenciamentos heterogêneos ou ainda associações complexas, 

contingentes e, sobretudo heterogêneas (documentos podem ser papéis, mas 

há sempre pessoas, processos e coisas em volta dos papéis) [...] (SILVA; 

MOSTAFA, 2011, p. 2143). 

 

Frohmann (2008) destaca que a agência do documento pode ser observada através das 

relações políticas e éticas nas quais os documentos estão imbricados “em associações 

complexas de elementos altamente heterogêneos” (FROHMANN, 2008a, p. 179, tradução 

nossa). Para isso, Frohmann apresenta alguns exemplos que corroboram sua linha 

argumentativa. Destacamos, como um exemplo emblemático, a análise realizada pelo autor do 

funcionamento do documento ultrassom a partir de uma série de reportagens que retratam o 

feticídio feminino em massa na Índia. 

Segundo o autor, especialistas indianos estimaram o aborto de cerca de 10 milhões de 

fetos femininos entre os anos de 1995 e 2005 na Índia. E o documento – assim como o conjunto 

relacionado às suas práticas, a documentação – aparece como agente desse fenômeno na forma 

do registro do ultrassom. Frohmann (2008a) destaca que esse modo específico de documentação 

pode ser associado, na perspectiva do assemblage, com os seguintes elementos: a antiga 

tradição de pagamento de dotes pelos pais das noivas aos pais dos noivos; com o nível de 

educação dos envolvidos (o autor afirma que há pesquisas que retratam que o feticídio feminino 

era mais alto entre as mulheres com diplomas universitários); e com a classe social dos 

envolvidos, já que as classes médias urbanas poderiam pagar os testes de ultrassom que 

determinassem o sexo do feto ou até comprar o aparelho de ultrassom para realizar o exame de 

modo privado. Assim, 

[...] o assassinato deliberado de mulheres é um poderoso ‘atrator’, que reúnem 

ainda mais atores e associações: o artigo observa o aumento do crime e da 

violência contra mulheres, entre o crescente número de jovens solteiros e a 

compra de noivas, muitas das quais ‘acabam como escravas e com filhos 

evitados’. Esse assemblage [agenciamento] exerce um poder ontologicamente 

destrutivo, aniquilando ao invés de gerar (FROHMANN, 2008a, p. 178, 

tradução nossa). 
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Precisamos considerar alguns novos pontos que complementam a análise do exemplo 

acima25: o documento ultrassom representa, a partir de imagens e textos que analisam essas 

imagens, o exame originalmente criado para verificar as condições de desenvolvimento do feto; 

a prática de aborto é permitida por lei desde a década de 1970 em algumas regiões da Índia 

(com exceção daquelas majoritariamente mulçumanas) como uma política de controle 

populacional, contudo é uma prática bastante remota entre as famílias indianas (DUGGAL, 

2004); as primeiras evidências de aborto seletivo na Índia datam dos anos de 1980 que coincide 

com a introdução do uso do ultrassom para acompanhamento da gestação; desde os anos de 

1990 o Estado indiano passou a intervir nesta prática criando leis que proíbem, inclusive, que 

o obstetra informe aos pais o sexo do feto (DUGGAL, 2004), o que não impede que a família 

obtenha essa informação atuando de outras formas. 

Analisando as práticas culturais da Índia, a posição em que a mulher está inserida nesta 

sociedade, a legalidade do aborto, reposicionamos o documento ultrassom em uma nova rede 

de relações. O ultrassom age de forma diferente da esperada – verificar as condições do feto – 

devido as relações culturais, sociais e políticas da Índia. Dessa forma, vemos como as práticas 

sociais com documentos, seus usos, seus efeitos e formas de agir – ou como Frohmann coloca, 

as práticas documentárias – interferem nas redes de relações, reconfigurando conhecimentos, 

comportamentos, modos de agir. 

A atenção às práticas com documentos revela como documentos específicos, 

em épocas e locais específicos e em áreas específicas do terreno social e 

cultural, tornam-se informativos. O próprio Wittgenstein não estava muito 

interessado em buscar as variações ou contingências históricas de muitas 

forças sociais e políticas que configuram práticas. Mas, uma vez que sejam 

encaradas como fundamentais, então faz a luz: a informatividade dos 

documentos, quando reconhecida como algo dependente de práticas, é 

também dependente do que lhes dá forma e que os configuram (FROHMANN, 

2012, p. 245). 

 

Considerando informação o efeito das práticas documentárias (GONZÁLEZ DE 

GÓMEZ, 2011), Frohmann (2012) aponta para quatro características dessas práticas que, apesar 

das particularidades, estariam inseridas em um contexto foucaultiano de análise de práticas 

sociais. São as práticas, portanto, que daria à informação as condições de possibilidade de 

emergência, estabilidade e desaparecimento, ou ainda, como apontou González de Gómez 

 

25 Parte dos dados apresentados a seguir foram retirados do site da ONG Invisible Girl Project 

(https://invisiblegirlproject.org), que atua contra a prática de feminicídio na Índia.  
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(2011), as práticas documentárias dariam à informação a possibilidade “de permanecer de modo 

duradouro em ‘exomemórias’ ou infra-estruturas epistêmicas, ganhando ‘peso e massa’ para 

gerar efeitos” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2011, p. 30). Assim, 

[...] certas propriedades das práticas são particularmente notáveis em tais 

descrições. A primeira é a materialidade: já que os documentos existem em 

alguma forma material, sua materialidade configura práticas com eles. [...] 

Uma segunda propriedade das práticas documentárias é o quanto 

profundamente incorporadas elas estão nas instituições. Muito da autoridade 

da informatividade dos documentos depende dos locais institucionais de sua 

produção, um argumento apresentado por Foucault em sua discussão sobre a 

importância das instituições para a formação de modalidades enunciativas. 

Uma terceira propriedade é a disciplina social: práticas documentárias, como 

muitas outras, exigem treinamento, ensino, correção e outras medidas 

disciplinares; o argumento é reforçado pelo papel do treinamento em diversos 

jogos de linguagem de Wittgenstein e enfatizado pelo elo de Foucault entre o 

aparato disciplinar e o campo da documentação. Uma quarta propriedade é a 

historicidade: práticas surgem, desenvolvem-se, entram em declínio e 

desaparecem – tudo isso sob circunstâncias históricas específicas 

(FROHMANN, 2012, pp. 236-237). 

 

Frohmann (2012) argumenta que não pretende ser exaustivo com essas quatro 

propriedades/características das práticas documentárias – sua materialidade, seu vínculo 

institucional, o modo como são socialmente disciplinadas e sua historicidade –, ao mesmo 

tempo que reforça que são apenas noções analíticas. Todas as características interagem entre si, 

gerando diversos efeitos do documento. 

Contrapondo a ideia de informação à algo abstrato e imaterial, Frohmann (2007) dedica 

um enfoque especial a propriedade que chama de materialidade das práticas documentárias, 

visto que afirma que é a materialidade documental que estabelece essas práticas. O autor 

considera que o documento é a materialidade da informação, afirmando que “estudar a 

documentação é estudar as consequências e os efeitos da materialidade da informação” 

(FROHMANN, 2008b, p. 22), ou seja, os efeitos do documento. A materialidade é, portanto, 

“uma grossa e viscosa camada de elementos simbólicos em permanente e constante 

transformação por contingências históricos-sociais e remodelações culturais” (GUGLIOTTA, 

2017, p. 326). 

A materialidade documental vai muito além do registro documental. Consideramos que 

está muito mais próxima ao que Derrida chama de arquivo/inscrição – “[...] não há arquivo sem 

um lugar de consignação, sem uma técnica de repetição e sem uma certa exterioridade. Não há 

arquivo sem exterior” (DERRIDA, 2001, p. 22) – do que de um registro propriamente dito. É o 

caráter de exterioridade que o autor contrapõe ao caráter mental da informação. Segundo 
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Frohmann (2008b) esta abordagem, como visto anteriormente, caracteriza a informação como 

abstrata e imaterial colocando os indivíduos em posição privilegiada de agentes primários nos 

processos informacionais e, por sua vez, apaga o papel das agências não individuais nesses 

processos. O autor afirma que este tipo de abordagem retira os estudos informacionais das 

discussões sobre ética, sociedade, cultura e política. 

Além da exterioridade, Frohmann (2008b) aborda a questão da materialidade da 

informação a partir do que Foucault desenvolve sobre materialidade dos enunciados26. Para o 

autor, Foucault analisa o enunciado pelo ponto de vista de sua existência e funcionamento, não 

de seu significado ou informação. Assim, de acordo com Frohmann (2008b), Foucault preza 

por uma análise minuciosa do enunciado, que considere todos os seus processos desde o seu 

surgimento, passando por seus movimentos – emergência, transformações, estabilizações, 

ampliações, relações entre eles - até seu fim (caso haja) (FROHMANN, 2008b). 

A ideia de materialidade dos enunciados no ponto de vista de Foucault 

estimula investigações específicas e detalhadas sobre como os enunciados são 

estabilizados, como sua estabilidade é mantida, como eles exercem poder e 

força, como efeitos específicos provêm deles, como eles são desestabilizados 

e decompostos e como eles deixam de existir. Sua ideia estimula investigações 

sobre diferentes tipos de materialidade. Com isso quero dizer diferentes meios 

pelos quais enunciados se estabilizam, se massificam e ganham poder. 

Portanto, seu pensamento a respeito dos enunciados abre um fértil campo de 

investigação sobre a materialidade da informação, através dos recursos 

teóricos: massa, energia e força. O problema então passa a ser especificar as 

fontes de massa, energia e força dos enunciados (FROHMANN, 2008b, p. 22-

23). 

 

É a partir desta perspectiva que Frohmann entende que os documentos são conjuntos de 

enunciados27, materializados por e entre instituições, a partir de uma “materialidade 

pronunciada” – interação, por assim dizer, de duas características das práticas documentárias, 

a saber, a materialidade e a institucionalidade. Assim, “práticas documentárias institucionais 

lhe dão [ao documento] peso, massa, inércia e estabilidade que materializa a informação de 

forma tal que ela possa configurar profundamente a vida social” (FROHMANN, 2008b, p. 25-

26). Portanto, o documento tem massa, peso, inércia e estabilidade, que terão movimentos de 

 

26 Apresentamos no capítulo anterior o que Foucault entende por enunciado e sua relação com o seu conceito de 

arquivo. No capítulo atual, apresentamos apenas como Frohmann utilizou-se do conceito de enunciado para pensar 

o documento. 

27 O documento, para Frohmann, é o que Foucault chama de arquivo. 
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acordo com o seu vínculo institucional e sua historicidade, configurando determinadas práticas, 

processos e modos de agir. 

Ainda seguindo os caminhos de Foucault, Frohmann aponta que “rotinas 

institucionalizadas estabelecem e mantêm as relações entre enunciados” (FROHMANN, 2008b, 

p. 23), respondendo pela materialidade deles. Assim, Frohmann (2007) afirma que cabe aos 

estudos na área da informação reconhecer que a circulação de enunciados – ou informação – 

não ocorre em um meio etéreo. Ocorre, portanto, através do documento. 

Para Foucault, os enunciados são materiais. Sua circulação consiste na troca, 

na cessão e na transmissão de coisas materiais, de acordo com rotinas 

institucionais que são instituidas e autorizadas. Através de sua inscrição em 

documentos, os enunciados entram nos arranjos [formados] por pessoas, 

instituições e práticas. Há um caminho direto da análise do discurso de 

Foucault à documentação, porque a análise de situações históricas específicas 

do discurso e seus efeitos abre a possibilidade de investigações de arranjos ou 

acordos, em que a agência autônoma de documentos é exercida através da 

massa ou da inércia de suas práticas institucionalizadas (FROHMANN, 2007, 

p. 34, tradução nossa). 

 

Assim, segundo Frohmann (2008b) é por meio do estudo dos documentos que podemos 

inserir os enunciados em um determinado arranjo – ou em uma rede de elementos heterogêneos 

– já que são eles quem materializam a informação (estabilizam, mantém, apagam) ao ponto 

desta afetar os modos de agir e pensar dos sujeitos. E ressalta que é a partir da investigação da 

vida institucional do documento que conseguimos analisar sua materialidade (FROHMANN, 

2008b). 

Outra forma de se estudar a materialidade da informação é a partir do papel das práticas 

documentárias na categorização e estabelecimento de classes de indivíduos. O autor se baseia 

em Foucault28 para afirmar que tanto o aparato da escrita quanto a produção de documentos 

 

28 Foucault, em Vigiar e Punir, ao abordar o procedimento do exame dentro de um poder disciplinar aponta que 

a escrita é “uma peça essencial nas engrenagens da disciplina” (FOUCAULT, 1987, p. 157). Para o autor, o exame 

abre as possibilidades do indivíduo passar a ser discutido a partir de um campo documentário, visto que o exame 

coloca os indivíduos em posições de constante vigilância a partir de anotações e registros escritos que, por sua vez, 

opera a partir da produção e do acúmulo intensos de documentos que captam e fixam esse indivíduo. Ou seja, tanto 

a escrita, quanto os documentos fazem parte dos mecanismos disciplinares. Assim, “[...] outras inovações da escrita 

disciplinar se referem à correlação desses elementos, à acumulação dos documentos, sua seriação, à organização 

de campos comparativos que permitam classificar, formar categorias, estabelecer médias, fixar normas. [...] Graças 

a todo esse aparelho de escrita que o acompanha, o exame abre duas possibilidades que são correlatas: a 

constituição do indivíduo como objeto descritível, analisável [...] para mantê-lo em seus traços singulares, em sua 

evolução particular, em suas aptidões ou capacidades próprias, sob o controle de um saber permanente; e por outro 

lado a constituição de um sistema comparativo que permite a medida de fenômenos globais, a descrição de grupos, 

a caracterização de fatos coletivos, a estimativa dos desvios dos indivíduos entre si, sua distribuição numa 

‘população’. Importância decisiva, consequentemente, dessas pequenas técnicas de anotação, de registro, de 
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sobre indivíduos, transformaram o indivíduo em objeto de análise, assim como permitiu a 

constituição de conhecimento sobre esses indivíduos, colocando-os em dois polos: com base 

em uma observação singular, efetiva-se o individual, a partir da seleção de características 

próprias, peculiares e específicas; ao mesmo tempo, em uma perspectiva global, coloca-o em 

grupos e classes, permitindo, simultaneamente, uni-lo e segregá-lo. 

Assim, para Frohmann (2008b), Foucault não entende os documentos como meios para 

transmissão de informação mas como instrumentos capazes de transmitir poderes gerativos e 

formativos nos quais os indivíduos são institucionalmente avaliados, observados, reconhecidos, 

analisados e constituídos. Desta forma, os documentos têm papel fundamental na formação de 

categorias e classificações que segregam, agregam, excluem ou incluem indivíduos em 

setores/grupos sociais. 

Fundamentado nesta questão29, Frohmann (2008b) aponta como possibilidade teórica 

que a informação relacionada a um tipo de categoria somente vai existir a partir de sua 

materialização, ou ainda, se houver documentação sobre esta categoria. Ou seja, a própria 

categoria – ou o próprio tipo de pessoa – somente passa a existir ao ser documentada. Para 

ilustrar sua hipótese, o autor apresenta dois exemplos destacados a seguir: um relacionado a 

categoria “homossexual” e outra “suicida”. 

O autor afirma que tanto o homossexual quanto o suicida, como tipos distintos de 

pessoas, surgiram apenas no século XIX. Embasando-se no estudo de Hacking, aponta uma 

“avalanche de números” (FROHMANN, 2008b, p. 28) a partir dos anos de 1820 como um dos 

fatores para essa produção de indivíduos. E esses números são apresentados a partir do 

crescente acúmulo de registros a respeito do corpo, da mente, dos costumes, do sexo, dentre 

outros, relacionados ao indivíduo, ou seja, da concepção deste indivíduo como algo a ser 

analisado e estudado e da documentação produzida em consequência disto. Assim, Frohmann 

aponta os seguintes questionamentos: 

 

constituição de processos, de colocação em lacunas que nos são tão familiares mas que permitiram a liberação 

epistemológica das ciências dos indivíduos. [Assim] o exame, cercado de todas as suas técnicas documentárias, 

faz de cada indivíduo um ‘caso’: um caso que ao mesmo tempo constitui um objeto para o conhecimento e uma 

tomada para o poder. O caso, não é mais, como na casuística ou na jurisprudência, um conjunto de circunstâncias 

que qualificam um ato e podem modificar a aplicação de uma regra, é o indivíduo tal como pode ser descrito, 

mensurado, medido, comparado a outros e isso em sua própria individualidade; e é também o indivíduo que tem q 

ser treinado ou retreinado, tem que ser classificado, normalizado, excluído, etc.” (FOUCAULT, 1985, pp. 158-

159). 

29 Assim como no trabalho de Ian Hacking, intitulado Making up people.  
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Não havia pessoas que sentissem prazer com atividades sexuais com pessoas 

do mesmo sexo antes do século XIX? Não havia pessoas que se matavam antes 

da ‘avalanche de números’ do século XIX? Como poderia a materialização da 

informação através da documentação ter qualquer coisa a ver com isso? Mas 

o que importa não é antes de uma data específica relações sexuais entre 

pessoas do mesmo sexo não existissem ou que ninguém tirasse a própria vida. 

O que não havia era um corpo de enunciados que tivesse uma vida 

documentária e institucional numa rede de instituições interligadas, tal que as 

categorias “o homossexual” ou “o suicida” pudessem ganhar massa e peso de 

identidades específicas, ou meios específicos de existirem como uma pessoa. 

Não poderia haver “informação” sobre tais tipos de pessoas” (FROHMANN, 

2008b, pp. 28-29). 

 

Frohmann (2008b) sustenta que, sem um corpo de enunciados devidamente 

materializado e arranjado em uma rede formada por elementos diversos (humanos e não 

humanos, discursivos e não discursivos), tanto a categoria “homossexual” quanto “suicida” não 

teriam forças para agir enquanto constituidora de uma identidade – individual ou de grupo. É, 

portanto, o conjunto formado pela materialidade, seu vínculo institucional, historicidade e o 

poder de agir do documento que mobilizam determinadas identidades, saberes e práticas sociais. 

Retomando a temática principal deste capítulo, e embasados nessas visões, entendemos 

que o poder de afetar do documento, ou os efeitos de informação que os documentos possuem, 

podem ser modificados de acordo com a posição em que eles se encontram no Dispositivo de 

Arquivo. O arranjo e a rede discutidas por Frohmann constituem as ordenações estabelecidas 

pelo DA. Considerando, portanto, que as informações – enunciados – materializadas adquirem 

força, peso, massa, inércia e estabilidade para conferir ao documento uma característica 

ontológica que vai além de um suporte, além de um veículo de comunicação, apontamos que o 

poder de afetar dos documentos são rearranjados conforme as mudanças nas correlações de 

força estabelecidas pelo DA. 

Assim como Foucault, Frohmann propõe analisar o como funciona e não o que é: como 

os documentos produzem efeitos nas vidas individuais e como as práticas sociais 

institucionalizadas conferem competências performativas aos documentos (FROHMANN, 

2007). E, ao analisar o como, podemos analisar de forma crítica os funcionamentos dos 

documentos em determinados arranjos e práticas sociais institucionalizadas. 

Desta forma, ao estudar o documento busca-se compreender os arranjos e as correlações 

de força nos quais este documento está inserido, ou seja, entender como um conjunto de 

enunciados foi inscrito, legitimado e institucionalizado em um determinado tempo e espaço, 

nos arranjos do DA. Não é apenas olhar o documento em si, como coisa, mas sim, as relações 
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e os jogos de poder que fizeram um conjunto de informações adquirir peso, massa, inércia e o 

poder de afetar a vida (FROHMANN, 2008a). 

Destacamos a necessidade de relacionar noções como a materialidade, a agência 

documental e os efeitos de informação do documento às noções de jogos de poder e de 

correlação de forças para pensarmos em como os documentos estão ordenados nos arranjos do 

Dispositivo de Arquivo. Ou seja, devemos inserir as noções de práticas documentárias e de 

agência documental no Dispositivo de Arquivo analisando a posição dos documentos na rede 

de elementos heterogêneos e nos jogos de poder. E desta maneira, podemos afirmar que os 

efeitos de informação do documento – o poder de afetar dos documentos a partir das práticas 

documentárias - são fluidos e móveis, pois irão ser modificados de acordo com sua posição no 

Dispositivo de Arquivo. 

Seguindo neste caminho, apontamos que o documento é um dos elementos e um dos 

efeitos das relações estabelecidas e ordenadas pelo Dispositivo de Arquivo. Tanto o caráter 

simbólico quanto o legitimador que são atribuídos aos documentos são estabelecidos a partir 

dos modos de acreditação e do regime de verdade produzidos pelo DA e que, a partir de seus 

usos nessa rede de elementos, podem ser reconfigurados e ressignificados dentro das diversas 

áreas de conhecimento.  

Assim, retomando os trabalhos de Freitas sobre a escrita e considerando as análises 

sobre o documento e o DA, apontamos que é no desaparecimento de diversas sociedades em 

que estão ausentes as classes e os estamentos que a inscrição é apanhada como documento. 

Portanto, nesta tese consideramos a hipótese de que é o Dispositivo de Arquivo que fornece as 

condições de possibilidade de existência do documento.  

Evidenciar a posição do documento no arranjo de relações produzidas e estabelecidas 

no DA – compreendendo seus diferentes funcionamentos e modos de agir a partir de sua posição 

no DA – nos auxilia a entender como é o funcionamento do documento nas sociedades não 

estamentais ou de classes, assim como, qual o seu peso e efeitos nessas relações, quais os 

valores – sejam os valores administrativos, históricos, informativos, probatórios – que lhe são 

atribuídos, como são convocados e como se comportam nessa convocação/uso. Ao mesmo 

tempo, essa análise crítica do documento colabora para entendermos os funcionamentos dos 

arquivos ao longo do tempo, assim como suas relações com os documentos, os discursos de 

memória a partir de uma abordagem ética e política. 

Dito isto, considerando o posicionamento do documento no DA, destacamos que: 
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• o próprio ato de registrar está inserido no conjunto que abrange os modos de acreditação, 

regime de verdade, poder da escritura, ou seja, a produção do documento não pode ser 

desvinculada da ordem estabelecida a partir do arranjo do DA. Quando ocorre esse 

apagamento, naturaliza-se o processo de produção do documento – como ocorre, por 

exemplo, na definição de documento de arquivo encontrada em grande parte da 

literatura arquivística, sendo a naturalidade e a não-intencionalidade algumas de suas 

características30. Seguindo neste exemplo, Rondinelli (2011) afirma que há uma 

convergência nos estudos arquivísticos – seja na literatura classificada pela autora como 

Clássica ou Contemporânea – no destaque de determinados elementos intrínsecos a 

estes documentos que marcariam sua natureza, pontuando que os documentos 

arquivísticos “[…] surgem naturalmente no decorrer das atividades de uma pessoa física 

ou jurídica, como uma decorrência normal do ato de se registrar essas atividades. Desse 

registro espontâneo resulta uma promessa de imparcialidade dos documentos [...]” 

(RONDINELLI, 2011, p. 220, grifo nosso). O que queremos destacar é que, 

considerando os ordenamentos e arranjos do DA, não há naturalidade – nem 

normalidade, assim como, não há espontaneidade – na produção de um documento. A 

 

30 Bellotto (2002) afirma, a partir de uma visão tradicional e amplamente difundida na literatura arquivística, que 

documento arquivístico é a informação arquivística registrada. Assim “As informações arquivísticas têm a 

peculiaridade de ser produzidas no universo das funções/objetivos a que se propõem as entidades. Nesse sentido é 

que as informações são orgânicas, por guardarem entre si as mesmas relações que se formam entre as competências 

e as atividades das entidades. A distinção entre a informação arquivística e o documento arquivístico está em que 

o segundo forma sempre uma unidade entre informação e suporte, seja este tradicional, como o papel, ou 

informático, virtual. […] Portanto, documento de arquivo pode ser definido como suporte que contém uma 

informação arquivística ou como ‘um suporte modificado por um texto a ele aderido que surge como resultado de 

uma atividade administrativa e tem como finalidade comunicar uma ordem, provar algo ou transmitir uma 

informação útil para um trâmite’ (Vázques, s.d); ou como ‘um suporte que contém um texto (escrito, grafado, 

gravado) que é resultado da atividade administrativa de uma entidade, efetuada para cumprir seus objetivos e 

finalidades’ (Tanodi, 1961). Numa visão ampla do conceito de documento arquivístico se pode dizer que ‘todo 

documento possui uma função estática e uma função dinâmica; cumpre uma função e passa uma mensagem. No 

arquivo interessa o documento em todas as dimensões como expressão da memória coletiva, como evidência de 

um ato jurídico, administrativo ou de outra natureza, como suporte informativo que é necessário processar, 

armazenar e ao qual é preciso disponibilizar; e como unidade física ou suporte material que deve ser preservado’ 

(Vega de Deza, 1996)” (BELLOTTO, 2002, pp. 22-23). Um levantamento das definições de documento 

arquivístico na literatura arquivística – dividida entre Clássicos e Contemporâneos – pode ser visto em Rondinelli 

(2011) “O conceito de documento arquivístico frente a realidade digital”. Assim, completando as características 

do documento arquivístico apresentadas na citação acima, Rondinelli (2011) aponta que “[…] tal vínculo se traduz 

na relação orgânica que cada documento tem um com o outro e no fato do conjunto documental daí resultante ser 

dotado de organicidade. Como se trata de documentar atividades, cada documento é único no seu conjunto na 

medida em que ali desempenha uma função específica. Finalmente, a submissão desses documentos a 

procedimentos arquivísticos ininterruptos de gestão e de preservação, garante a sua autenticidade (RONDINELLI, 

2011, p. 220). 
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obrigatoriedade da produção do documento para registrar – e provar – um determinado 

ato administrativo e jurídico pertence ao universo da ordem do DA. Portanto, a 

constituição do documento em si – incluindo aqui sua forma, seu conteúdo, seu caráter 

simbólico de prova e o seu peso legal – não pode ser entendida como algo natural, 

espontâneo, normal, separada da ordem estabelecida pelo DA. O discurso da 

naturalidade documental invisibiliza o processo de produção documental apagando os 

jogos de poder e de força nos quais os documentos estão inseridos, assim como dos 

efeitos de controle, disciplinarização e dominação gerados sobre os documentos e a 

partir dos documentos; 

• posteriormente à sua produção, pode haver a convocação social daquele registro – 

daquele documento – enquanto momumento, seja por parte da comunidade acadêmica, 

da sociedade civil ou do Estado. Na literatura arquivística, por exemplo, identificamos 

este ponto como a atribuição do valor secundário ao documento de arquivo. Segundo o 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), valor secundário31 é o 

“valor atribuído a um documento em função do interesse que possa ter para a entidade 

produtora e outros usuários, tendo em vista a sua utilidade para fins diferentes daqueles 

para os quais foi originalmente produzido” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 172). 

Este valor difere do valor primário, principalmente por ter uma intenção de mobilização 

ou de ressignificação. Assim, segundo a literatura tradicional, o documento de arquivo 

tem, em um primeiro momento, um valor primário32 que é o “valor atribuído a 

documento em função do interesse que possa ter para a entidade produtora, levando-se 

em conta sua utilidade para fins administrativos, legais e fiscais” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 171), ou seja, o valor relacionado aos seus objetivos de cumprir 

as funções legais e administrativas, que podemos relacionar à discussão acima sobre a 

naturalidade de sua produção. Posteriormente, o documento de arquivo pode ser 

mobilizado para outros fins – que não são os originais – adquirindo, assim, o valor 

secundário. O valor secundário por diversas vezes se torna sinônimo de valor 

 

31 Para Jardim (1995) o valor secundário refere-se as possibilidades de uso dos documentos pelo usuário que, por 

sua vez, são distintas daquelas pensadas pelo seu produtor.   

32 Para Jardim (1995) o valor primário diz respeito aos usos do documento pela administração que produziu o 

documento. Afirma ainda que a identificação do valor primário do documento é destacar seu potencial de uso para 

o processo decisório, a partir das dimensões legais, financeiras e gerenciais. 
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permanente, ou seja, valor que justifica a guarda permanente dos documentos de acordo 

com a abordagem do ciclo vital dos documentos ou teoria das três idades. O interessante 

a se observar é o caráter de intencionalidade dado apenas ao segundo valor e, conforme 

colocado acima, a ilusão de naturalidade na produção do documento e, 

consequentemente, o apagamento de sua posição no DA.  

O que destacamos com os dois pontos acima é que a evidência do posicionamento do 

documento – incluindo aqui os documentos de arquivo – nas correlações de força e nos jogos 

de poder que operam no DA desnaturaliza a produção do documento e a ideia de inerência de 

sentido do documento, tornando visível seus usos e seus efeitos. É, portanto, com apagamento 

do posicionamento do documento na rede que o DA produz o fetichismo do documento33. 

O fetichismo [sobre o documento] consiste, precisamente, no deslocamento 

dos sentidos das relações sociais – onde eles são efetivamente gerados – para 

os artefatos, criando-se a ilusão de sua autonomia e naturalidade. Por certo, 

tais atributos são historicamente selecionados e mobilizados pelas sociedades 

e grupos nas operações de produção, circulação e consumo de sentido. 

(MENESES, 1998, p. 91). 

 

Foi a partir da perspectiva de desnaturalização, tanto da produção dos documentos 

quanto dos efeitos gerados por essa produção e por seus usos sociais, que optamos por analisar 

trabalhos desenvolvidos no âmbito da abordagem da neo-documentação como apoio para esta 

discussão. Desta forma, relacionamos os trabalhos de Bernd Frohmann à ideia de Dispositivo 

de Arquivo discutida neste capítulo. Objetivamos, com isso, trazer para os estudos arquivísticos 

algumas reflexões do neo-documentalismo que podem contribuir para a percepção do 

documento – incluindo aqui o documento arquivístico – e do arquivo como elementos que agem 

e têm condição de existência a partir dos arranjos ordenados pelo DA.  

E nos colocamos a pensar: como o arquivo entra nos arranjos do DA? Será que estar no 

arquivo é estar em um lugar comum, apenas de acúmulo e guarda de documentos ou o arquivo 

é um lugar de legitimação e institucionalização adquirido a partir de práticas sociais, modos de 

acreditação e ordenações e arranjos estabelecidos pelo DA? A partir dessas considerações 

refletimos que o registro recolhido a um arquivo adquire um estatuto para além de um registro. 

Torna-se monumento. O registro torna-se potência. Mas, não seria o arquivo também potência? 

 

33 A expressão “fetichismo do documento” foi utilizada a partir de Henry Rousso (1996) no texto O arquivo ou 

indício de uma falta. Neste trabalho, o autor faz um alerta à obsessão de arquivos nas sociedades contemporâneas. 

Essa temática será abordada no quinto capítulo desta tese relacionando as ideias de Rousso, à “pulsão de arquivo”, 

de Jacques Derrida (2001) e à “cultura de memória”, de Andreas Huyssen (2000). 
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Qual a capacidade de agir do elemento arquivo nesse arranjo ordenado pelo DA? Será que seu 

funcionamento é o mesmo ao longo do tempo e do espaço? Ou serão os jogos de força e as 

relações de poder do DA que conferem diferentes funcionamentos34 ao arquivo ou diferentes 

modos de ser arquivo?

 

34 Entendemos aqui funcionamento no sentido de produção de efeitos, algo que é flexível e não estático. 

Diferentemente do sentido comum de função/funcionalismo que é entendido como algo universal e fixo. É a partir 

dessa ideia de funcionamento que abordaremos o arquivo no próximo capítulo. 
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4 O CONTEXTO MEMORIALISTICO: OS USOS DO ARQUIVO E DA MEMÓRIA 

“O exercício da memória é o seu uso; ora, o uso 

comporta a possibilidade de abuso”  

Paul Ricoeur 

 

“Colocar o passado a serviço do presente é uma ação”, afirma Todorov (2002) em seu 

livro que trata da relação entre memória e os acontecimentos traumáticos do século XX. 

Segundo o autor, essa ação aparece nos movimentos em prol de uma avaliação deste passado a 

partir de critérios políticos e morais. Ou seja, é o passado classificado em termos de bem e mal 

– em interpretações morais e usos políticos – que se torna utilizável no presente (TODOROV, 

2002). 

Baseados Ricoeur (2007), pontuamos que a recuperação do passado em uma operação 

de recordação é um exercício que envolve duas dimensões: uma cognitiva, efetivada com a 

recepção de uma imagem do passado; e uma pragmática, na qual realizamos um esforço e um 

trabalho para que haja sucesso na busca e recuperação desta imagem passada. Portanto, segundo 

o autor, a rememoração é um ato, uma operação, uma ação. E este ato de rememorar pode se 

dar em uma perspectiva de uso ou de abuso desta imagem ou desta lembrança. 

A lembrança ação, ou ainda, nas palavras de Ricoeur (2007), a memória exercitada, 

assim como seus usos e abusos, está presente nos discursos de diversas áreas do conhecimento 

ao longo do tempo. Contudo, é a partir dos anos de 1980 que vemos o aumento considerável do 

uso da memória enquanto fonte para a construção de verdades históricas, seja como vestígio e 

testemunho na abordagem da história do tempo presente (HARTOG, 2015), na apropriação da 

memória pela arquivologia – arquivo enquanto memória (HEDSTROM, 2002) – como um 

elemento na manutenção do Estado Democrático de Direito (TODOROV, 2002) e, ainda, no 

consumo desenfreado pela sociedade a partir de passados presentes (HUYSSEN, 2000). 

Inseridos na perspectiva de Dispositivo de Arquivo apresentada no capítulo anterior, 

introduziremos neste capítulo alguns pontos que percorrem os movimentos discursivos sobre 

os estudos dos arquivos e da memória, para alcançarmos as discussões pós anos de 1990 que 

relacionam arquivo e memória aos usos do passado por parte dos Estados contemporâneos. 

Abordaremos também, como embasamento teórico para futuras discussões, o conceito de dever 

de memória, sob a ótica dos usos éticos e políticos da memória, discutidos por Paul Ricoeur 

(2007).  
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Assim, construímos nossa argumentação em três etapas: no primeiro momento 

apresentaremos alguns dos funcionamentos dos arquivos ao longo do tempo a partir da análise 

da literatura arquivística, objetivando relacionar a temática do capítulo anterior às mudanças no 

modo de uso dos arquivos; após, discutiremos algumas abordagens contemporâneas sobre o uso 

da memória coletiva por diversas áreas do conhecimento e pelos Estados democráticos após 

1980; e, por fim, abordaremos o tema da memória exercitada oferecendo uma das bases teóricas 

para as discussões propostas no próximo capítulo.  

Ressaltamos, portanto, que apesar de apresentarmos neste capítulo algumas visões que 

se afastam de nossas perspectivas sobre memória e arquivo, nesta tese partimos da hipótese que 

as ações e os efeitos que operam a partir das relações ordenadas no Dispositivo de Arquivo 

permite ao arquivo funcionar como um dos instrumentos de construção e legitimação de 

memórias coletivas35. As diversas visões sobre arquivo e memória apresentadas neste capítulo 

nos auxiliam a demonstrar os diferentes funcionamentos desses elementos ao longo do tempo 

a partir das mudanças e transformações ocorridas no DA. 

4.1 Os funcionamentos dos arquivos e seus usos a partir de uma análise da literatura 

arquivística 

Como dito anteriormente, esta seção tem como objetivo apresentar algumas 

transformações a partir da literatura arquivística – seja sobre o conhecimento prático 

relacionado aos arquivos, seja nas correntes teóricas do saber já institucionalizado enquanto 

domínio de conhecimento – que representam os usos dos arquivos e de seus documentos a partir 

das transformações e reordenações ocorridas no Dispositivo de Arquivo. 

Partimos da perspectiva de que, a partir dos jogos de força no DA, tanto os saberes e os 

discursos constituem as construções, os fazeres e os usos dos arquivos, como também os 

arquivos colaboram para a constituição do saber e dos discursos, principalmente aqueles 

 

35 Nesta pesquisa, abordaremos o conceito de memória coletiva na linha proposta por Hedstrom (2016): “A 

memória coletiva é normalmente definida como a representação que um grupo cria de seu passado em termos de 

origens, valores e experiências compartilhadas. Esta se distingue da memória individual devido à ênfase sobre 

representações comuns de eventos e experiências passadas, alguns dos quais acontecidos muito antes do 

nascimento de qualquer indivíduo vivo (HEDSTROM, 2016, p. 240). Também achamos interessante a definição 

de Pierre Nora, apresentada por Le Goff, na qual a memória coletiva é “o que fica do passado vivido dos grupos, 

ou o que os grupos fazem do passado (LE GOFF, 2013, p. 432). 
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relacionados ao conhecimento sobre o passado. Assim, vemos que a partir dos deslocamentos 

no arranjo do DA – por exemplo, uma mudança de posição no ponto de observação desse 

arranho, seja um deslocamento no tempo, no espaço, nos recortes dos saberes, dentre outros – 

podemos perceber mudanças no funcionamento dos arquivos e na importância relegada a ele 

pelas sociedades que o utilizam.  

Consideramos que os diversos modos de funcionar dos arquivos são possíveis a partir 

da emergência dos discursos de determinados saberes, como por exemplo, da Administração, 

da História, do Direito, da Arquivologia, em tempos históricos específicos. Desta maneira, 

pensamos em inserir o arquivo numa perspectiva histórica não apenas para marcá-lo num tempo 

e num espaço determinado, mas para compreender as condições de emergência dos discursos 

que levam aos diferentes funcionamentos do arquivo em um tempo histórico, ou seja, as 

condições de possibilidade das maneiras de ser arquivo em seu tempo. 

Assim, a partir da literatura arquivística, trabalhamos tanto com autores que abordam a 

área em uma perspectiva “tradicional” – seja a partir dos estudos da Diplomática ou de autores 

clássicos –, quanto com autores que abordam os estudos arquivísticos a partir de novos enfoques 

e novos problemas, considerando, principalmente, o arquivo e o fazer arquivístico como 

construções sociais – que aqui os classificamos como abordagem “contemporânea” ou “pós-

moderna”. 

Vale ressaltar que os usos dos termos “tradicional” e “contemporânea” nesta tese não 

estão relacionados diretamente à uma linha simplesmente temporal, mas sim a outras formas de 

abordar os funcionamentos dos arquivos nas sociedades a que eles estão vinculados, como, por 

exemplo, as mudanças identificadas por Cook (2018) e complementadas por MacNeil (2016): 

mudanças nas razões para a existência de arquivos; no modo como os arquivos e os arquivistas 

encaram a preservação de documentos; nas fontes da teoria arquivística; na percepção do papel 

dos arquivistas; e a abordagem histórica dos princípios universais à teoria arquivística.  Outros 

olhares, outros problemas, outros arquivos. 

Estabelecer o que é o arquivo e para que ele é usado não é tão simples quanto parece 

ser. Tanto as definições do que é e para que ele serve fazem parte das correlações de força e 

dos jogos de poder arranjados no DA. Desta forma, as diferentes correntes da arquivologia 

apresentam suas definições e tentam apontar as funcionalidades dos arquivos buscando 

estabelecer os limites da disciplina e do saber institucionalizado, assim como quem tem a 
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autoridade e legitimidade para atuar no mercado profissional dos arquivos, definindo quem 

pode falar sobre os arquivos e quem não pode. 

No Brasil, por exemplo, duas definições de arquivo podem ser vistas em textos 

institucionais e normativos: na Lei de Arquivos e no Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística. A legislação arquivística representa o entendimento oficial do Estado brasileiro 

sobre os arquivos. O dicionário terminológico, a perspectiva do órgão central de arquivos do 

Brasil – o Arquivo Nacional – assim como do Conselho Nacional de Arquivos. 

A lei 8.159 de janeiro de 1991, conhecida como Lei de Arquivos, no artigo 2º do capítulo 

1, define arquivo da seguinte forma:  

Consideram-se arquivos, para os fins desta Lei, os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e 

entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, 

bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a 

natureza dos documentos (BRASIL, 1991). 

 

A lei citada também estabeleceu a criação do Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ) – órgão vinculado ao Arquivo Nacional – que tem por uma de suas finalidades 

definir a política nacional de arquivos públicos e privados. Uma das formas de agir pelas 

políticas públicas de arquivos é ter competência e autoridade atribuída pelo Estado para discutir 

e estabelecer normativas – sob a forma de decretos, resoluções e outros documentos – que 

versem sobre esta área de saber.  

A relação do CONARQ com o Arquivo Nacional é essencial para o desenvolvimento 

das atividades dos dois órgãos pois, em seus respectivos domínios, atuam em prol de uma 

política de arquivos com abrangência nacional. Em 2003, o esforço do grupo de estudos sobre 

terminologia arquivística36, criado na década de 1990, ganha apoio oficial do CONARQ 

culminando no lançamento, em 2005, do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

 

36 Vemos, no histórico apresentado no prefácio do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, que o 

grupo de trabalho formado em 1990, presidido por Jaime Antunes da Silva, “era composto por Elizabeth da Silva 

Maçulo, Helena Moesia de Albuquerque, Ingrid Beck, Maria Izabel de Oliveira, Paulo de Tarso Rodrigues Dias 

Paes Leme, Silvia Ninita de Moura Estevão e Vitor Manoel Marques da Fonseca. Com o intuito de imprimir 

agilidade aos trabalhos, investiu-se no desenvolvimento de um sistema informatizado, criando-se uma base de 

dados para armazenamento das informações. Em 1991, os resultados dos estudos foram divulgados 

preliminarmente, com o objetivo de aproximar as discussões regionais e receber contribuições técnicas de várias 

partes do país. Ao grupo de trabalho original juntaram-se, em ocasiões especiais, Nilza Teixeira Soares (Distrito 

Federal), Helena Corrêa Machado e Maria Odila Kahl Fonseca (Rio de Janeiro), Ana Maria de Almeida Camargo 

e Heloísa Liberalli Bellotto (São Paulo)” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 11).  
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(ARQUIVO NACIONAL, 2005). A publicação do Dicionário é uma das marcas na 

regulamentação de um instrumento de normalização terminológico e conceitual com o aval do 

Estado brasileiro37.  

No Dicionário, o verbete Arquivo aparece com quatro definições diferentes:  

1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 

coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas 

atividades, independentemente da natureza do suporte. Ver também fundo. 

2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento 

técnico, a conservação e o acesso a documentos. 

3 Instalações onde funcionam arquivos. 

4 Móvel destinado à guarda de documentos (ARQUIVO NACIONAL, 2005, 

p. 27). 

 

As duas definições de arquivo apresentadas são bastante próximas – considerando aqui 

a primeira definição do Dicionário de Terminologia – porém não são idênticas. Um ponto de 

destaque é que tanto o Dicionário, que define arquivo como um conjunto de documentos 

produzidos e acumulados no desempenho das atividades de determinados grupos, quanto a lei, 

que diz que são conjuntos de documentos produzidos e recebidos em decorrência do exercício 

de atividades desses grupos, naturalizam a produção e o acúmulo dos documentos de arquivo. 

A palavra desempenho e o termo decorrência do exercício designam, neste caso, o sentido de 

obrigação, ou seja, que o documento é um produto natural que surge, espontaneamente, ao fim 

de uma determinada atividade. Conforme analisado no capítulo anterior, essas palavras 

invisibilizam os efeitos do DA na constituição dos arquivos – que são vistos apenas como 

acúmulos dos documentos. 

O que vale para nós neste momento é compreender que esses dois documentos – a Lei 

de Arquivos e o Dicionário de Terminologia – são filhos do seu tempo. As definições de arquivo 

não são engessadas e cristalizadas e não estão isoladas historicamente. Podemos afirmar que 

tanto a criação do grupo de estudos sobre terminologia arquivística, na década de 1990, quanto 

a publicação do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, partem de uma 

preocupação internacional de estabelecer as bases terminológicas da área dos arquivos38. Da 

 

37 A primeira norma brasileira de terminologia arquivística foi publicada em 1986 (NBR 9578: Arquivo – 

Terminologia) pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), compreendendo 60 termos em português. 

38 A preocupação no contexto internacional com a terminologia arquivística remonta à criação do Conselho 

Internacional de Arquivos (ICA) na década de 1950. Em 1964 há a publicação do Elsevier’s Lexicon of Archive 

Terminology e em 1984 há o lançamento do Dictionary of archival terminology (DAT 1) que terá duas novas 
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mesma forma, observamos que a Lei de Arquivos está em consonância com a Constituição 

Federal de 198839 e inserida em um contexto internacional de preocupação dos Estados 

democráticos com suas responsabilidades pelo tempo passado.  

Desta maneira, os estudos sobre os arquivos após 1990 no Brasil, assim como a 

legislação arquivística na esfera federal, se desenvolveram na tentativa de operarem na 

[...] inversão do papel original dos arquivos de servir ao Estado para 

transformá-lo em importante mecanismo de exercício de direitos individuais 

e coletivos, na esteira dos novos rumos políticos do Estado Brasileiro, 

constituído Estado Democrático de Direito com a Carta de 1988 (MATTAR, 

2003, p. 14) 

 

O saber arquivístico, assim como outros campos de saber, está marcado em um tempo 

e um espaço específicos. Embasados em Foucault apontamos que por detrás de uma lei, de uma 

definição, de um limite ao campo de estudos, há uma complexa rede discursiva e não discursiva 

que se entrecruzam e estabelecem limites daquilo que pode ser ou não pensado/dito em um 

tempo e espaço determinados. Há uma ordem no saber, e nos discursos relacionados a este 

saber, a partir dos jogos de poder arranjados em dispositivos. E, a partir do nosso recorte, 

afirmamos que são os efeitos do Dispositivo de Arquivo que atuam na construção desses 

saberes documentários. 

A institucionalização do saber sobre os arquivos é moderna e bastante recente se 

considerarmos os registros de custódia e usos de documentos ao longo da história ocidental. Ao 

ser constituída enquanto domínio de conhecimento, seja no âmbito da prática ou da teoria, a 

arquivologia prezou em definir o que seria seu objeto de estudos. Durante a construção do 

campo, alguns objetos foram escolhidos por determinadas correntes – seja o arquivo, seja o 

documento orgânico, seja a informação arquivística – sendo modificados conforme os 

movimentos e rearranjos do DA.  

Contudo, podemos dizer que não apenas o objeto dos estudos arquivísticos variaram ao 

longo do tempo como também os funcionamentos dos arquivos. Ou seja, os deslocamentos do 

DA (de)limitam, (re)estabelecem, (re)significam as formas da sociedade se relacionar e 

 

versões posteriormente (ARQUIVO NACIONAL, 2005). No Brasil, o primeiro estudo na área terminológica é 

publicado em 1972 no I Congresso Brasileiro de Arquivologia e o primeiro grupo de trabalho com o tema é 

instituído pela Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB) em 1977. 

39 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, apresenta a preocupação do Estado com a gestão da 

documentação pública e a transparência das informações. 
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entender os arquivos. Desta forma, observamos diferentes modos de fazer e pensar o arquivo e 

seus usos que são modificados de acordo com os ditos e não ditos e com os saberes e poderes 

dominantes em determinados tempos e espaços. 

Isto posto, apresentamos abaixo alguns dos funcionamentos dos arquivos – seja 

enquanto conceito de arquivo, seja enquanto uso – ao longo do tempo a partir de autores da 

literatura arquivística, mostrando como autores da abordagem “tradicional” e da abordagem 

“contemporânea” ou “pós-moderna” entendem os arquivos, seus usos sociais e suas dimensões 

histórico/culturais.  

Na literatura tradicional, que emerge principalmente a partir do século XIX com os usos 

dos arquivos enquanto instrumentos administrativos do Estado e como fontes para a construção 

de uma história científica, notamos a preocupação generalizada em estabelecer as origens do 

conhecimento arquivístico. Em uma perspectiva evolucionista e, por vezes positivista, 

encontramos no saber arquivístico diversas obras que versam sobre as origens do conhecimento 

institucionalizado dos arquivos, incluindo aqui as análises da origem da própria palavra arquivo, 

como vemos na abordagem etimológica de Casanova (1928) reproduzida em diversos estudos 

da área. 

Para o autor, é bem mais provável que a palavra arquivo não tenha derivado do verbo 

α̉ρκει̃ν, que significaria proteger e resistir, mas do substantivo α̉ρχει̃ον que está relacionado ao 

palácio do magistrado ou à cúria, que também seria o lugar de guarda dos documentos emitidos 

pela autoridade local (os próprios magistrados – aquele que comandam). É a partir dessa 

complementaridade/dualidade do termo – local de custódia e residência da autoridade – que os 

romanos adotaram posteriormente o termo, sob sua forma latina archivum, para designar o que 

se passou a chamar mais tarde de arquivo.  

Apesar da literatura tradicional apontar que a disciplinarização/normatização do saber 

arquivístico foi estabelecida na modernidade com a publicação dos primeiros manuais da área 

e que os manuais arquivísticos surgem com a primeira obra publicada voltada para a 

Diplomática no século XVII (DURANTI, 1993; LODOLINI, 1991), vemos também que há 

autores que afirmam que a preocupação com saber arquivístico pode ser identificada em 

sociedades antigas do Médio Oriente, apontando como indício algumas formas de organização, 

preservação e uso dos registros na antiguidade (SILVA et al., 2009). 

A partir do século XVI, as rotinas da profissão começam a ser frequentemente 

disciplinadas por normas regulamentares, algumas inclusive de carácter 

oficial. Não obstante o conteúdo programático das mesmas, verifica-se que 
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elas têm já imanentes princípios gerais de natureza arquivística, os quais irão 

adquirir depois a forma de postulados, levando ao nascimento de uma nova 

disciplina – a arquivística – como construção conceitual e sistemática do saber 

adquirido por uma prática milenar da gestão de arquivos. [...] O “saber” e a 

“prática” estavam já intimamente ligados desde as civilizações mais antigas. 

São duas realidades indissociáveis, mesmo na fase em que tal “saber” ainda 

não encontrava suporte em termos regulamentares (SILVA et al., 2009, pp. 

93-94). 

 

Assim, mesmo não sendo caracterizado como um saber normativo e regulamentado, 

alguns estudiosos como Posner (2003), Silva et al. (2009), Mendo Carmona (1995) e Delsalle 

(1998) apontam as primeiras custódias de registros administrativos nas sociedades da 

antiguidade – que dominaram o que hoje conhecemos por Oriente Médio – por volta de 4000 

a.C. como os primeiros arquivos que temos conhecimento.  

Assim, na literatura tradicional da área há um esforço em evidenciar a origem remota 

dos arquivos, como podemos ver nas afirmações de Mendo Carmona (1995) – os arquivos 

existem desde que o homem decidiu fixar por escrito suas relações como ser social – e de Vivas 

Moreno (2004) – os arquivos surgem com as primeiras formas de organização social. 

Silva et al. (2009) observam que estas sociedades, apesar de não utilizarem 

propriamente o termo arquivo, reservavam locais específicos para a guarda e preservação de 

documentos, assim como mantinham técnicas para recuperação destes. Posner (2003) afirma 

que esses documentos eram dos mais diversos tipos, mas estavam, principalmente, relacionados 

ao funcionamento e administração do Estado, como as leis e os atos administrativos; registro 

de dados financeiros, como pagamento de impostos e gastos dos palácios; registro de usos de 

terras e propriedades; registro de serviço militar e trabalho forçado para pagamento de taxas; 

registros de transações comerciais.  

Desta maneira, Silva et al. (2009) ressaltam que estes arquivos não eram apenas 

depósitos de documentos, pois podemos encontrar um grau de organização e reconhecimento 

da importância desses registros para fins administrativos e diplomáticos dos Estados, como o 

evento descrito abaixo utilizado para demonstrar o argumento. 

Não é demais sublinhar a grande importância que desde longa data era 

concedida a estes arquivos. A ilustrá-lo, refira-se que, após a conquista da 

cidade de Mari pelos babilónios, o rei Hammourabi mandou inventariar o 

arquivo do Palácio e terá levado consigo a totalidade da correspondência 

internacional, para depois usar como instrumento do seu próprio jogo 

diplomático. Os arquivos não eram concebidos como meros depósitos ou 
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reservas inertes de placas de argila. Eles constituíam já um complexo sistema 

de informação (SILVA ET AL., 2009, p. 48). 

 

Acreditamos que todo o destaque dado pela literatura tradicional às origens dos arquivos 

esteja relacionado ao discurso da área de que a escrita é o ponto de partida para o surgimento 

dos arquivos. Como apontado no capítulo anterior, a perspectiva evolucionista que marca esta 

relação não apenas “naturaliza o advento da escrita como constitutivo de alguma ‘etapa’ de uma 

‘sociedade humana’ genérica” (FREITAS, 2009, p. 6) mas também coloca o arquivo como uma 

dessas etapas, caracterizando, assim, um destaque às sociedades que mantinham a custódia de 

seus registros escritos e, consequentemente, depreciando/desqualificando as que não 

mantinham.  

Contudo, a análise das origens e da história da arquivologia não está restrita à literatura 

tradicional. Autores da abordagem pós-moderna também olham para o passado da área, mas 

com novos recortes e novas perguntas. Assim, acabam se afastando de uma perspectiva 

positivista/evolucionista que mantém o enfoque na escrita e descrevem o arquivo como um 

instrumento possível para o escalonamento evolutivo das sociedades. De acordo com Cook 

(2018) o olhar para a história da arquivologia se torna válido ao sermos críticos com a nossa 

própria política de memória, inserindo os arquivos e os arquivistas nas realidades sociais, nos 

jogos de poder em que estiveram inseridos, entendendo, assim, os arquivos como construções 

sociais. Para o autor, 

[...] essas são as questões centrais da história da arquivologia. De que modo, 

por exemplo, ao construir suas “casas de memória”, os arquivistas refletiram 

essas realidades sociais em constante mudança e essas lutas pelo poder? De 

que modo as teorias, os conceitos e as estratégias arquivísticas refletiram as 

estruturas dominantes e o ethos social de sua própria época? Em quais 

fundamentos – e refletindo quais valores cambiantes – se apoiaram os 

arquivistas para decidir quem deveria ser admitido em suas casas da memória 

e quem deveria ser delas excluído? (COOK, 2018, p. 19). 

 

Desta maneira, pensar numa história da arquivologia requer uma análise crítica sobre o 

discurso arquivístico de um determinado período ou ainda uma análise crítica sobre o saber de 

um determinado período. Portanto, retomando a questão proposta nesta tese, olhar para a 

história da arquivologia nos ajuda a pensar nos funcionamentos dos arquivos que se modificam 

conforme os deslocamentos e transformações do DA. 
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Para embasar nossa argumentação, utilizamos duas pesquisas que apresentam as 

mudanças na concepção e uso dos arquivos ao longo do tempo: os trabalhos de Vivas Moreno 

(2005) e Cook (2018)40. Apesar dos dois autores utilizarem recursos de uma abordagem 

tradicional para organizarem os trabalhos, - o uso de longas periodizações e o destaque a 

diversos marcos históricos que julgam relevantes para a área –  podemos inferir que Vivas 

Moreno (2004) e Cook (2018) estão mais próximos da abordagem “pós-moderna” do que da 

“tradicional” para a análise da história da arquivologia já que inserem os arquivos nas práticas 

sociais. 

Desta forma, Cook (2018) aponta para uma “história das ideias” com destaque para o 

último século e Vivas Moreno (2004) recorre ao uso de periodizações clássicas da historiografia 

a partir de novas questões41. O autor justifica o uso das periodizações pois, segundo ele, indicam 

as rupturas e permanências que modificam as necessidades e usos dos arquivos pelas sociedades 

que os construíram. 

[...] los intentos por esclarecer periodizaciones son un método de análisis del 

proceso histórico de uma época o una disciplina. Mediante ello se intenta 

revelar cuáles son las circunstancias y procesos críticos de uma etapa, sus 

condiciones y referencias sustanciales, em definitiva, cuáles las rupturas y 

cuáles las continuidades que se suponen estructurales. No es pues el asunto 

que nos depara un mero recurso pedagógico. Por mucho que el Ser y el 

Devenir históricos se resistan a que, como forma de análisis, se les quebrante 

en períodos, épocas o partes, las diferentes periodizaciones surgen sólo como 

condicionales de la necesidad científica de entrever el ininterrumpido 

encadenamiento de los acontecimentos y del conocimiento más profundizado 

de las relaciones del devenir histórico (Vivas Moreno, 2004, p. 78). 

 

Vivas Moreno (2004) explicita que sua análise da história do saber arquivístico busca 

afastar-se do empirismo positivista, dada pelo estudo de uma história analítica dos diferentes 

governos e, consequentemente, dos arquivos que surgem dessas práticas. Tenta se aproximar 

de uma análise voltada para a práxis política moldada e delimitada pelos meios sociais e pelos 

 

40 O texto original de Terry Cook foi publicado em 1997. Utilizamos aqui a tradução em português publicada em 

2018. 

41 O autor marca sua periodização com as divisões da história utilizada pela historiografia francesa: Idade Antiga 

ou Antiguidade (início dos registros até o fim do Império Romano do Ocidente – século V), Idade Média ou 

Medievo (fim do Império Romano do Ocidente até o fim do Império Romano do Oriente – século XV), sendo a 

Alta Idade Média (do século V ao IX) e a Baixa Idade Média (do século X ao XV), e Idade Moderna ou Época 

Moderna (fim do Império Romano do Oriente – século XV até a Revolução Francesa – século XVIII). 
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jogos de poder para compreender como os arquivos são operados – seja pela administração, 

seja pela história – em prol de dominação e controle. 

Por sua vez, Cook (2018) afirma que o saber arquivístico deve ser visto a partir das 

influências culturais e sociais de seu tempo, incluindo aqui as transformações legais, 

tecnológicas e filosóficas da sociedade. Portanto, segundo o autor, para analisar a história da 

arquivologia faz-se necessário reconhecer o discurso dos saberes de uma determinada época. 

Assim,  

[...] “teoria” arquivística e “teórico” arquivista não têm relação, 

respectivamente, com determinado conjunto imutável de princípios 

estabelecidos e seus defensores em diferentes campos da prática. Esse tipo de 

enfoque histórico é demasiado positivista e obsoleto para ser adotado por um 

observador de fins do século XX. [...] As ideias arquivísticas formuladas em 

determinada época e lugar refletem muito desses fatores externos; e tais ideias 

são frequentemente reformuladas e até redescobertas em outra época e lugar, 

ou reestruturadas ao longo das gerações num mesmo lugar (COOK, 2018, p. 

21). 

 

Ao compararmos os dois textos, concluímos que apesar dos autores apresentarem suas 

análises a partir de recortes diferentes sobre a história do saber arquivístico, podemos dizer que 

ambos buscam se aproximar de uma análise crítica deste saber, articulando as transformações 

sociais às mudanças observadas nas teorias e nas práticas que envolvem os arquivos ao longo 

do tempo. Pretendem também se afastar de uma abordagem positivista sobre os arquivos e os 

documentos, desmitificando-os e ressignificando-os a partir do estabelecimento de novas 

relações entre os arquivos e as sociedades que os geraram e mantiveram. 

A organização dos quadros abaixo foi pensada para apresentar três pontos gerais em 

cada uma das correntes arquivísticas analisadas pelos autores. Na coluna 1, vemos a corrente 

que o autor descreve ou os principais pontos abordados pela corrente. Vale observar que Vivas 

Moreno (2004) nomeia a corrente de pensamento, enquanto Cook (2018) somente descreve as 

principais teorias desenvolvidas pela corrente.  

A periodização histórica é encontrada na segunda coluna. No primeiro quadro temos 

uma periodização baseada na organização da historiografia francesa. No segundo, como o 

período de análise é muito menor do que o do primeiro quadro, há uma repetição de correntes 

nos mesmos períodos. Cabe aqui destacar que, apesar das correntes estarem organizadas com 

um tempo linear muitas vezes se justapõem, contrapõem, formulam metodologias, dentre outros 

fazeres, em um mesmo espaço de tempo. Assim, podemos dizer que 



95 

[...] essas perspectivas não estão em evidente rompimento umas com as outras; 

podem apresentar convivência complementar em algumas situações; 

permitem uma identificação entre as escolas, em outros casos; estabelecem 

categorias profissionais em contextos específicos e sistematizam os principais 

deslocamentos do saber arquivístico no percurso de sua formação (SILVA, 

2008, p. 637). 

 

Na terceira coluna apresentamos os funcionamentos dos arquivos. Podemos observar, a 

partir da análise dos dois autores, como os arquivos foram operados e se relacionaram com o 

Estado e com a sociedade, ou seja, o que funciona como arquivo a partir de uma determinada 

corrente de pensamento e em um tempo específico. 
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QUADRO 5: ARQUIVOS E SEUS FUNCIONAMENTOS POR VIVAS MORENO 

Pensamento arquivístico 
Periodização 

histórica 
Como funcionam os arquivos 

O saber arquivístico como 

instrumento indutivo e 

funcional 

Antiguidade 

Arquivos como locais para conservação de 

documentos. 

Conjunto de documentos que servem de 

testemunho das práticas administrativas e 

jurídicas. 

Idade Média 
O autor não aponta para os funcionamentos 

dos arquivos neste período42. 

O saber arquivístico como 

doutrina patrimonial e 

jurídico-administrativa 

Idade Moderna 

Conjunto de documentos jurídicos-políticos 

que testemunham os direitos da coroa e do 

Estado. 

Conjunto de documentos que servem de base 

para a organização administrativa dos 

Estados, podendo também ser entendidos 

como mecanismos de poder.43 

O saber arquivístico como 

disciplina historiográfica e 

teoria especulativa 

Do fim do 

Antigo Regime 

até o segundo 

terço do século 

XX 

Conjunto de documentos com caráter 

patrimonial e administrativo. 

Documentos e séries documentais que 

servem de base para a investigação histórica. 

Arquivos como base para a gestão 

administrativa não apenas do Estado mas 

empresarial.44 

 

42 O autor afirma que com a queda do Império Romano do Ocidente há “un grave retroceso en el devenir 

archivístico, motivado en gran medida por el detrimento creciente del documento escrito y la sustitución del 

carácter probatorio de éste por la palabra y la demostración testifical” (VIVAS MORENO, 2004, p. 83). 

43 O autor cita Rodríguez de Diego para apresentar a relação entre arquivo e poder (neste caso o poder central da 

coroa ou do Estado) afirmando que neste período “[...] el archivo es uno más de los mecanismos de poder de las 

monarquías absolutas, esto es, uno de los procedimientos de dominio y control. Es lo que se viene denominando 

como ‘la función coercitiva del archivo’. ¿Y en qué se basa dicha función? En tres aspectos: primero, el carácter 

de patrimonialidad del archivo, es decir, la atribución del archivo como atributo del rey; segundo, el secretismo, 

esto es, el temperamento inescrutable y sacro del archivo; y tercero y fundamental, la inaccesibilidad del archivo. 

En definitiva, la Concepción del archivo como poder radicar precisamente en ‘que la garantía del derecho del 

súbdito dependía de la voluntad del monarca a través de un despacho expedido por el órgano institucional, cuya 

función era exactamente la concesión de la gracia y, por ello, la actividad más representativa de su carácter 

absolutista’” (VIVAS MORENO, 2004, p. 84). 

44 Desenvolvimento dos arquivos administrativos a partir da década de 30 do século XX, com foco na gestão dos 

documentos devido aos estudos de eficácia e rentabilidades administrativas enfocando no “aumento de la 
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A arquivística integral na 

sociedade da informação 

Segunda metade 

do século XX 

aos dias atuais 

Arquivo como parte de um sistema de 

informação que busca intervir (de forma 

teórica e prática) nos processos de geração, 

tratamento, recuperação e difusão da 

informação da administração pública 

Como base para a pesquisa historiográfica e 

outros campos do saber científico, assim 

como para a gestão do conhecimento. 

Arquivo com caráter socio-cultural no intuito 

de suprir demandas informativas no âmbito 

jurídico, para garantia de direitos e de 

memória histórica. 

  Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de Vivas Moreno (2004) 

 

Diferentemente de Vivas Moreno (2004), Cook (2018) faz seu recorte a partir de 

pesquisas que tiveram destaque em língua inglesa, iniciando com a publicação do Manual de 

Arranjo e Descrição de Arquivos45 da Associação de Arquivistas Holandeses, em 1898. 

Portanto, seu enfoque será dado nos 100 últimos anos46 de construção do saber arquivístico, 

não fazendo referências às formas de pensar arquivo anteriormente. Por abordar as correntes da 

arquivologia no século XX e início do século XXI, o autor enfoca nos autores mais recentes e 

em pesquisas desenvolvidas principalmente no Canadá e na Austrália. 

 

  

 

burocratización, la complejidad de la práctica administrativa y documental, o el incremento de los mecanismos de 

comunicación administrativa y sus procedimientos” (VIVAS MORENO, 2004, p. 87). 

45 No Brasil, o manual escrito por S. Muller, J. Feith e R. Fruin foi publicado pelo Arquivo Nacional em 1973 com 

o nome dado acima. Na tradução em português do texto de Cook (2018) que estamos utilizando, o manual está 

descrito como Manual de Organização e Descrição de Arquivos.  

46 O texto de Cook é originalmente publicado em 1997, marcando, desta forma, aproximadamente 100 anos da 

publicação do manual. 
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QUADRO 6: ARQUIVOS E SEUS FUNCIONAMENTOS POR COOK 

Pensamento 

arquivístico 

Periodização 

histórica 
Como funcionam os arquivos 

Surgimento dos 

princípios da 

proveniência, 

respeito aos 

fundos, 

organicidade e 

ordem original. 

Noção de 

imparcialidade e 

naturalidade. 

Segunda metade 

do século XIX e 

início do século 

XX 

Manual dos Holandeses - Arquivo como o conjunto 

de documentos escritos, desenhos e material impresso 

recebidos ou produzidos oficialmente por 

determinado órgão administrativo ou algum de seus 

funcionários. 

Jenkinson – Arquivo como subproduto da 

administração; evidência de atos e transações; 

emanação orgânica dos documentos de um produtor. 

Gestão de 

documentos e 

noção de 

avaliação. Ciclo 

de vida e valor de 

documentos. 

Meados do 

século XX 

Schellenberg - Arquivo (archive) como a parcela de 

documentos selecionada, a partir da avaliação, pelos 

arquivistas para preservação a partir do conjunto 

original maior designado como documentos 

administrativos (records). 

Abordagem 

social. Noções de 

avaliação 

funcional e 

macroavaliação. 

Reinterpretação 

da proveniência. 

Conceito de 

Arquivo Total 

Último quartel 

do século XX e 

início do século 

XXI 

Booms – O arquivo é o conjunto de documentos que 

não reflete o Estado mas a sociedade a que o Estado 

deve servir. Os arquivos são do povo, para o povo e, 

em geral, pelo povo. 

Cook – O arquivo é o conjunto de documentos que 

reflete, a partir da macroavaliação, os contextos 

funcional-estrutural de seus produtores, ou ainda, os 

documentos que refletem mais sucintamente as 

funções e interações sociais. 

Taylor; Samuels – Arquivos com caráter probatório, 

garantindo as transações efetuadas por seus 

produtores, e com caráter cultural como preservadores 

da memória social e da identidade histórica. 

Diplomática 

contemporânea e 

a redescoberta da 

proveniência. 

Contextos 

multirrelacionais 

de produção. 

Accountability. 

Último quartel 

do século XX e 

início do século 

XXI 

Duranti – Arquivo como conjunto de documentos que 

evidencia os atos e as transações de seus produtores. 

Esse caráter de evidência é refletida na forma, na 

estrutura e na produção dos documentos. 

Scott – Arquivos como conjunto de séries de 

documentos inter-relacionadas em um continuum 

comum. 

McKemmish e Upward – Arquivos como conjunto de 

documentos íntegros e confiáveis, pertencentes à um 

continuum comum. São evidências de atos e base da 

transparência pública. 
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Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de Cook (2018) 

 

O recorte dado por Cook (2018) neste texto reforça o seu objetivo de apresentar de forma 

crítica uma “história das ideias” da arquivologia, relacionando os autores principais de cada 

corrente de pensamento ao saber dominante em determinados períodos e ao uso feito dos 

arquivos por essas sociedades. Podemos citar, por exemplo, como o autor analisa as obras de 

Muller, Feith e Früin, assim como as de Jenkinson e Casanova. Em um primeiro momento, 

Cook (2018) aponta a relevância dessas obras para a teoria arquivística, ressaltando a 

organização e o estabelecimento dos “princípios” da arquivologia, pois discutiam sobre a 

natureza orgânica dos arquivos, o trabalho imparcial dos arquivistas e a naturalidade da 

produção dos documentos de arquivo. 

Contudo, Cook (2018) destaca que esses princípios estão imersos em seu tempo e, 

consequentemente, são marcados pelo positivismo – corrente de pensamento em vigor neste 

período. Desta forma, a principal crítica do autor é em relação ao uso indiscriminado e não 

consciente dessas noções atualmente. Segundo Cook (2018), esses trabalhos não consideravam, 

por exemplo, as séries/fundos abertos de documento, não discutiam a seleção e avaliação de 

documentos e tornavam o arquivista um mero observador na constituição dos arquivos. Seu 

posicionamento pode ser visto ao citar uma entrevista de Eugenio Casanova ao especialista 

italiano Oddo Bucci, como vemos abaixo: 

Assim como Jenkinson e o trio holandês, Casanova espelhava as correntes 

intelectuais do século XIX e os princípios do século XX, quando ele [...] 

“conferiu à disciplina o seu viés empírico, erigiu-a como ciência descritiva e 

aplicou a ela o imperativo da historiografia positivista, que visava antes 

acumular fatos do que elaborar conceitos”. [...] Segundo Bucci, as novas 

mudanças sociais [principalmente no final do século XX] fundamentalmente 

“abalaram hábitos e normas de conduta, rompendo com os princípios que por 

muito tempo presidiram os processos pelos quais se criam, transmitem, 

conservam e exploram os documentos arquivísticos. É evidente”, afirma ele, 

“que as radicais inovações na prática da arquivologia estão se tornando cada 

vez mais incompatíveis com a continuação de uma doutrina que procura 

manter-se encerrada dentro dos baluartes de seus princípios tradicionais” 

(COOK, 2018, pp. 30-31). 

 

A crítica de Cook (2018) ao uso indiscriminado e não crítico dos princípios arquivísticos 

têm relação estreita com as questões levantadas nesta tese. Princípios, normas e conceitos que 

fazem parte do domínio de conhecimento arquivístico estabelecem verdades que são marcadas 
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pelo DA. Esta base arquivística não pode ser vista como definitiva, deslocada de um tempo e 

de um espaço de construção. Assim como qualquer outro saber dito científico, foi desenvolvida 

a partir de uma ordem de saber constituidora e dos limites organizados pelo DA naquele 

determinado tempo histórico.  

Portanto, o que precisamos ficar atentos é que não cabe, na literatura arquivística, 

cristalizar um único uso dos arquivos. Não cabe deslocar os funcionamentos dos arquivos a 

algo estático deslegitimando outras formas de ser arquivo. É a configuração do DA que irá 

delimitar e marcar os funcionamentos dos arquivos em um tempo e um espaço, como vimos 

nos diversos usos sociais dos arquivos em destaque nos quadros anteriores. Assim, é a ordem 

estabelecida pelo DA que ressignifica os arquivos e seus diversos usos. 

Dito isto, percebemos que nos últimos anos do século XX há novos usos para os 

arquivos, derivados das novas relações estabelecidas entre arquivo e memória. A emergência 

de discursos sobre os possíveis usos da memória social – com seus novos usos pela História, 

pelo Direito e pelo Estado – também afetou os funcionamentos dos arquivos. O arquivo, assim, 

aparece como um instrumento na construção de memórias, não apenas como insumo 

historiográfico, mas também como prova na reconstrução e legitimação de memórias oficiais. 

Assim, os usos contemporâneos do passado a partir dos discursos sobre a memória coletiva 

construídos pelo Direito, pela História e pelo Estado, afetarão os usos que fazemos dos arquivos 

no presente.  

4.2 Os funcionamentos da memória na contemporaneidade 

De acordo com os quadros apresentados anteriormente, vemos que a relação entre 

arquivo e memória não é nova. Jacobsen, Punzalan e Hedstrom (2013) também nos mostram 

que os temas memória e arquivo são recorrentes na literatura arquivística, demonstrando que a 

partir dos anos de 1980 a temática memória – principalmente enfocando uma memória coletiva 

– passa a ser invocada de maneira recorrente nos estudos dos arquivos.  

No levantamento apresentado pelos autores, os indícios do crescimento da temática 

estão presentes no aumento das publicações de arquivologia sobre o assunto, assim como o 
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interesse de revistas internacionais em criar edições especiais sobre o tema47 (JACOBSEN et 

al., 2013). Porém, de acordo com Hedstrom (2016), ainda falta uma análise crítica no uso do 

tema memória em diversos estudos da área dos arquivos, pois alguns conceitos da memória 

social foram apropriados pela arquivologia de forma simplista e hipergeneralizada 

(HEDSTROM, 2016). 

Assim, em grande parte dos artigos, a memória nos é apresentada quase como um 

sinônimo de arquivo – com a máxima “sem arquivo não há memória”48 –, fixando os arquivos 

como elementos decisivos na construção da memória de uma nação ou de grupos isolados49. 

Contudo, nesta tese nos afastamos desta linha de raciocínio por, diferentemente de diversas 

pesquisas no âmbito dos estudos arquivísticos, não consideramos o arquivo como sinônimo de 

memória, mas sim acreditamos que o arquivo pode ser utilizado como instrumento para a 

construção, manutenção, legitimação e institucionalização de memórias.  

De acordo com Hedstrom (2016), estudos no âmbito da memória social apontam que 

existem vários outros meios e instrumentos de transmissão deste tipo de informação que vão 

além do arquivo. Diversas espécies de narrativas orais, como canções e lendas, além de práticas 

corporais e expressões físicas em determinados rituais e cerimônias, são instrumentos que estão 

fora do modo em que opera o Dispositivo de Arquivo, mas que cumprem seus papeis na 

transmissão e permanência de determinados costumes, tradições e memórias. Ou seja, 

apontamos que em sociedades consensuais, por exemplo, onde não verificamos o ordenamento 

 

47 Revistas como Archivaria, Archival Science, American Archivist e Archives & Manuscripts. 

48 Conforme dissemos, há diversos representantes na literatura da área que associam arquivo e memória, 

principalmente na corrente que apontamos na seção anterior como “tradicional”. Porém, vemos alguns 

representantes dessa associação em autores da linha “pós-moderna”, como na citação a seguir de Cook e Schwartz 

(2004): “A memória, como a história, tem raiz nos arquivos. Sem eles, a memória falha, o conhecimento das 

realizações se apaga, o orgulho de um passado compartilhado se dissipa. Os arquivos combatem essas perdas. Eles 

contêm a evidência do que se passou. Especialmente no mundo moderno. Com o desaparecimento da aldeia, do 

prolongamento da família, compartilhar narrativas não é mais possível. O arquivo é a fundação restante do 

entendimento histórico. Eles ratificam nossas experiências, percepções, narrativas e histórias. Arquivos são nossas 

memórias” (COOK; SCHWARTZ, 2004, p. 27). O interessante desta citação é que ela contradiz parte do que foi 

trabalhado e discutido no mesmo texto, pois os autores apelam para que os arquivistas tomem consciência das 

inúmeras relações de poder existentes dentro dos arquivos, afirmando que os arquivos são construções sociais e 

que não refletem o passado. Retomaremos este assunto no próximo capítulo. 

49 Vale ressaltar que o objetivo desta seção, e desta tese de um modo geral, não é analisar as diversas relações entre 

arquivo e memória, ou como elas são apresentadas na literatura arquivística, pois encontramos na área um grande 

número de pesquisas que analisam e descrevem essas relações tanto no cenário nacional quanto no internacional, 

como vemos, por exemplo, em Jacobsen, Punzalan e Hedstrom (2013) e Oliveira (2010), além dos números 

especiais sobre memória das revistas citadas anteriormente. 
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do Dispositivo de Arquivo, a memória é entendida e transmitida por outras vias que não 

envolvem o registro documental e os arquivos. Mas também, mesmo onde verificamos as 

relações e arranjos estabelecidos pelo DA, há outras formas de transmissão de memória que 

não estão diretamente ligadas ao acúmulo de documentos. 

Assim, seguindo a linha de Hedstrom (2016) ao afirmar que por mais que “o arquivo 

desempenhe um papel na construção e persistência da memória coletiva, ele o faz em conjunção 

com vários outros meios de transmissão de informações” (HEDSTROM, 2016, p. 242), 

afirmamos que o arquivo é um dos instrumentos para a construção, institucionalização, 

legitimação e apagamento de memórias, sendo estabelecido e delimitado pelos jogos de poder 

e correlações de força organizados no DA, não sendo, portanto, a memória em si. 

Feito este esclarecimento, apresentamos nesta seção instrumentos teóricos que 

forneçam embasamento para a discussão das possibilidades dos usos do arquivo – 

principalmente no âmbito da ética e da política de memória. Desta forma, trazemos para os 

estudos arquivísticos e para a ciência da informação a noção de “dever de memória”, um 

conceito desenvolvido no âmbito da historiografia e filosofia francesa após 1990. Podemos 

utilizar esse conceito sob diversos aspectos, colaborando teoricamente, por exemplo, a partir de 

uma abordagem ética e política dos arquivos, para analisar o uso feito do arquivo nos processos 

de legitimação de memórias de grupos minoritários e na construção de políticas de reparação 

em Estados que sofrem com memórias traumáticas. 

4.2.1 Contextualizando o uso da memória coletiva diante os acontecimentos traumáticos 

do século XX 

Diversos autores50 afirmam que os discursos sobre a memória coletiva assumiram 

evidência nos últimos 30 anos, seja no âmbito da academia, seja nas discussões políticas sobre 

direitos humanos. Nas ciências humanas e sociais, os estudos recentes propõem novos olhares 

 

50 Não é o objetivo desta pesquisa apresentar uma revisão de literatura sobre a emergência dos estudos da memória. 

Porém, trabalharemos ao longo da tese com autores que oferecem hipóteses sobre este fenômeno, como, por 

exemplo, Andreas Huyssen (2000; 2014), Henry Rousso (1996), Paolo Rossi (2010), Winter (2000), Derrida 

(2001). 
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e métodos para analisar a construção, transmissão e registro desta memória, assim como o papel 

exercido por esta memória coletiva na coesão social, na cultura e nas políticas públicas. 

Em entrevista sobre as perspectivas de um recente campo de estudos da História – a 

história do tempo presente – Henry Rousso discorre sobre como a questão da memória é um 

problema recente na historiografia, configurando novos métodos e abordagens estabelecidos na 

tentativa de “resolver” problemas que ganharam visibilidade no final do século XX como, por 

exemplo, as questões relacionadas ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial (AREND; 

MACEDO, 2009).  

Nesta mesma entrevista, Rousso também aponta que esse movimento pró-memória 

realizado por historiadores do tempo presente faz com que haja uma reapropriação de autores 

da primeira metade do século, como Halbwachs, que antes não haviam conseguido seu espaço 

no âmbito da historiografia. 

A História do Tempo Presente encontrou novos fenômenos sociais que 

considero extremamente importantes, sendo que o principal foi a questão da 

memória. A noção de memória coletiva, teorizada por Maurice Halbwachs nos 

anos de 1930, não figurava na aprendizagem de um historiador francês da 

década de 1970. Não líamos Halbwachs. Ele não fez parte dos autores que eu 

li. A noção de memória coletiva fora reduzida, a grosso modo, à questão dos 

testemunhos. Então começaram a aparecer fenômenos na sociedade francesa 

e em outras partes: as lembranças da Shoah, as lembranças da guerra, o debate 

público sobre a tomada de consciência acerca da colaboração com os nazistas. 

Esse é um fenômeno relativamente novo e os historiadores foram 

confrontados com toda força sobre tal domínio. (AREND; MACEDO, 2009, 

p. 207) 

 

Para Hartog (2015), na contemporaneidade, o conceito de memória tornou-se tão 

abrangente que pode ser entendido como uma “categoria meta-histórica” (HARTOG, 2015, p. 

25). Abre-se espaço para a memória a partir dos questionamentos surgidos ao longo do século 

XX e que não conseguiam ser respondidos pela História e por seus métodos tradicionais de 

análise. Assim, pesquisadores interrogaram-se sobre temas antes não discutidos, como o 

esquecimento, o dever de memória, os usos e os abusos da memória e do patrimônio 

(HARTOG, 2015) e a memória passou a ser utilizada pela como recurso para responder a esses 

novos problemas. 

De fato, os anos de 1980 viram o desabrochar de uma grande onda: a da 

memória. Com seu alter ego, mais visível e tangível, o patrimônio: a ser 

protegido, repertoriado, valorizado, mas também repensado. Construíram-se 

memoriais, fez-se a renovação e a multiplicação de museus, grandes e 
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pequenos. Um público comum, preocupado ou curioso pelas genealogias, pôs-

se a frequentar os arquivos (HARTOG, 2015, p. 24). 

 

Autores como Huyssen (2000; 2014), Rossi (2010), Winter (2000) e Dosse (2001) 

discorrem sobre os motivos da incorporação da memória nos estudos históricos e das ciências 

sociais de um modo geral. Apontamos, a partir desses autores, três hipóteses principais sobre o 

tema: a primeira, restrita a historiografia francesa, envolve um processo de reconstrução da 

identidade nacional; a segunda, relacionada aos movimentos de rememoração do holocausto e 

ao discurso da memória traumática; e a terceira – que por sua vez deriva da segunda –, 

relacionada aos movimentos de demanda por memória de grupos minoritários, assim como o 

crescente aumento da discussão sobre direitos humanos a partir de uma abordagem ética da 

memória. As duas primeiras hipóteses serão brevemente discutidas abaixo. A terceira hipótese 

será trabalhada em destaque na próxima seção. 

Dentro da primeira hipótese, destacamos Dosse (2001) que estuda as mudanças 

ocorridas na historiografia francesa. O autor afirma que a partir dos anos 1980 há uma espécie 

de retorno dos historiadores franceses para a própria história da França – que já havia deixado 

de ser tema de estudos desde meados do século XX – com o resgate da abordagem da história 

das mentalidades e principalmente do uso da memória coletiva como vestígio para história. Há, 

assim, uma revisão e reapropriação do passado de colonização francesa e das origens da própria 

França.  

Contudo, Dosse (2001) faz uma crítica e se pergunta o quanto dessa nova história, que 

prioriza o foco na metrópole colonial, não estaria ligada à uma possível crise identitária francesa 

e o quão ética esta historiografia estaria diante dos movimentos políticos ligados à França na 

segunda metade do século XX.  

Seguindo nesta linha crítica, Whitehead (2009) e Enders (1993) têm como hipótese que 

esta crise de identidade francesa está embasada em mudanças de conjunturas políticas, como 

os processos de construção de identidade nacional das ex-colônias francesas, assim como as 

largas migrações para o país. Segundo as autoras, a nova historiografia francesa, principalmente 

o projeto de Nora51, reflete esse contexto. O enfoque na nação francesa e o resgate e uso da 

memória, nestes casos, ativariam “um sentido renovado de autoconsciência nacional” 

 

51 O foco principal das autoras em questão é a análise do impacto da coleção sobre os Lugares de Memória 

publicada na França entre o final da década de 80 e início dos anos 90 e dirigida por Pierre Nora. 
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(WHIETHEAD, 2009, p. 141), fato que retiraria o foco, por exemplo, de possíveis análises 

críticas sobre o papel da França em guerras como na Indochina e em casos como a tortura 

praticada pelo exército francês na Argélia (WHITEHEAD, 2009). Assim, segundo Dosse 

(2009), a nova historiografia francesa – fazendo uso da memória coletiva como fonte – estaria 

[...] novamente centrada na metrópole colonial. É verdade que [as obras 

relacionadas ao tema atacam] com justeza alguns mitos, alguns números 

exagerados [...] mas será essa uma razão suficiente para fazer o balanço global 

da colonização sem levar em conta sua dimensão ética, sua dimensão de 

exploração, de dominação e de desconhecimento do outro em sua alteridade? 

(DOSSE, 2001, p. 33). 

 

A segunda hipótese nos traz o tema holocausto e as consequências derivadas da sua 

rememoração. Essa hipótese coloca em discussão a transnacionalidade de uma memória 

traumática e os chamados arquivos do mal. Destacamos, dentro desta hipótese, a perspectiva de 

Huyssen (2000; 2014a; 2014b) sobre o papel da pós-modernidade na transnacionalização52 de 

eventos traumáticos. 

Para o autor, a notoriedade dos discursos memorialísticos e, principalmente, dos 

diversos usos do holocausto, somente foram possíveis devido a colocarmos em pauta questões 

levantadas pela pós-modernidade a partir dos anos 1980. Huyssen (2014) afirma que o discurso 

da pós-modernidade, em seu início, era um fenômeno geograficamente limitado a uma tentativa 

norte-americana de  

[...] reinvidicar a liderança cultural do que alguns chamavam, naquela época, 

de ‘o século norte-americano’. O objetivo era uma nova internacional da 

cultura, num momento em que tais ‘internacionais’, com suas enfáticas 

reivindicações de vanguardismo, pautadas no modelo das décadas do 

entreguerras, já se haviam tornado obsoletas (HUYSSEN, 2014a, p. 12) . 

 

Ou seja, havia uma tentativa norte americana de reescrever “aspectos fundamentais das 

vanguardas europeias do começo do século XX” (HUYSSEN, 2000, p. 11) que, na visão do 

autor, se tornou reducionista. Contudo, de maneira mais otimista, Huyssen acredita que as 

 

52 Utilizamos o termo transnacional seguindo a linha de raciocínio de Huyssen que difere transnacional de 

internacional. Assim, para o autor, “a palavra internacional (afora seu antigo sentido marxista) refere-se às relações 

entre Estados ou culturas como entidades fixas, ao passo que transnacional aponta para os processos dinâmicos 

de mescla e migração culturais. O global se comporia, portanto, de um número crescente desses processos 

transnacionais, os quais, no entanto, jamais fluirão juntos para uma totalidade homogênea.” (HUYSSEN, 2014, p. 

34) 
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questões levantadas pelo pós-modernismo tornaram visíveis algumas dimensões que estavam 

esquecidas ou reprimidas do pensamento modernista 

[..] pelas codificações institucionais e intelectuais do dogma modernista da 

Guerra Fria: questões relacionadas com o anarquismo semiótico da 

vanguarda, a figuração e a narrativa, o gênero e a sexualidade, a raça e a 

migração, os usos da tradição, a tensão entre o político e o estético, a mistura 

das mídias e assim por diante. Um dos efeitos salutares do discurso pós-

moderno, depois da ascensão dos estudos pós-coloniais, foi a abertura 

geográfica da questão de outros modernismos e de modernidades alternativas 

pelo mundo afora – o modernismo de outros mundos como uma realidade 

global mutante, e não como algo limitado ao Atlântico Norte” (HUYSSEN, 

2014a, p. 16-17).  

 

Desta forma, o pós-modernismo trouxe à tona a ideia plural de que “todos os grupos tem 

o direito de falar por si mesmos, com sua própria voz, e de ter aceita essa voz como autêntica e 

legítima” (HARVEY, 1998, p. 52), o que permitiu, em potencialidade, uma liberdade para a 

construção de novos movimentos sociais – mulheres, gays, negros, dentre outros – a partir de 

novas narrativas e novos lugares de fala.  

Como consequência, a perspectiva do pós-modernismo abriu espaço para que a memória 

coletiva, seja na perspectiva política, seja na cultural, se estabelecesse como problema de 

pesquisa em diversas áreas do conhecimento (HUYSSEN, 2000).  Assim, podemos dizer que a 

abordagem pós-moderna foi um terreno fértil para a disseminação do discurso sobre a memória 

coletiva e forneceu as possibilidades da transnacionalização da memória, principalmente 

daquela relacionada à memória traumática. 

Segundo Hartog (2015), os crimes ocorridos ao longo do século XX geraram diversas 

feridas não cicatrizadas e uma sensação de passados que ainda estavam presentes. O consumo 

da memória do trauma53 é um fenômeno que se expandiu, a partir dos anos 1990, de forma 

 

53 Nesta pesquisa utilizaremos a perspectiva de Gondar (2015) em sua análise do trauma para aplicar a uma ideia 

de memória traumática. Para a autora, o trauma, em nossa ordem social está relacionado a constituição de novas 

identidades e criação de uma nova figura coletiva – no âmbito da memória coletiva: a vítima. Nesta perspectiva, o 

trauma “talvez seja o termo que melhor expressa o ar do nosso tempo, indicando nosso conjunto de preocupações, 

valores e expectativas. Por isso mesmo, ele se tornou também um grande negócio, mobilizando uma gama enorme 

de profissionais e de instâncias jurídicas e políticas: psicólogos, psiquiatras, advogados, sociólogos e educadores. 

[...] É sob esta condição que as reivindicações mais diversas se servem hoje do trauma como argumento: os 

acidentados no trabalho o utilizam para obter indenizações das companhias de seguro; os habitantes dos territórios 

palestinos o usam para defender sua causa diante da opinião mundial; os que buscam asilo político tentam obter, 

com esse recurso, o reconhecimento de uma perseguição política. ‘Políticas de reparação, do testemunho e da 

prova desenham assim três modalidades práticas de inscrição do trauma no campo de ação’” (GONDAR, 2015, 

pp. 61-62). Assim, ainda segundo a autora, o trauma cria categorias de classificação, seja sob o olhar biomédico, 
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vertiginosa pelo ocidente, podendo ser observado na mídia, na literatura, na arquitetura, assim 

como em diversas áreas acadêmicas, como na história, na sociologia e no direito (HUYSSEN, 

2000; HARTOG, 2015). 

Aqui [na França], um pouco mais cedo, lá, um pouco mais tarde, essa vaga 

atingiu praticamente todas as costas do mundo, senão todos os grupos sociais: 

a velha Europa primeiro, mas também e muito os Estados Unidos, a América 

do Sul após as ditaduras, a Rússia da glasnost e os ex-países de Leste Europeu, 

a África após o Apartheid, salvo o restante da África, Ásia e Oriente Médio 

(com notável exceção da sociedade israelense). Tendo culminado em meados 

dos anos 1990, o fenômeno seguiu diversos caminhos, variando em diferentes 

contextos. Mas não há dúvida de que os crimes do século XX, seus 

assassinatos em massa e sua monstruosa indústria da morte são as tempestades 

de onde partiram essas ondas memoriais, que acabaram unindo e agitando 

intensamente as sociedades contemporâneas. O passado não havia “passado” 

e, na segunda ou terceira geração, ele estava sendo questionado” (HARTOG, 

2015, p.25). 

 

Encontramos em Hartog (2015), Huyssen (2014) e Winter (2000) o destaque para dois 

marcos – um na esfera do cinema e o outro na literatura – que, durante a década de 80, 

disseminaram as discussões sobre as memórias traumáticas e colaboraram para o consumo das 

memórias traumáticas: o primeiro, é a estreia em 1985 do filme Shoah, de Claude Lanzmann, 

que, segundo Hartog é um filme “extraordinariamente forte sobre o testemunho e os ‘não-

lugares’ da memória” (HARTOG, 2015, p.24); e o segundo é a publicação em 1982 de Zakhor, 

de Yosef Yerushalmi, que questionava o motivo dos historiadores não se utilizarem de uma 

“memória do passado” para os estudos da história judaica.  

As rememorações sobre o holocausto e o Terceiro Reich adquirem um papel importante, 

principalmente no calendário dos Estados diretamente envolvidos com a Segunda Grande 

Guerra. Winter (2000) nos mostra que no calendário judaico, por exemplo, há um ciclo 

comemorativo que reflete os diferentes sentimentos – do orgulho à dor, da redenção à saudade. 

O autor afirma que há uma data para celebrar os soldados que morreram na Segunda Guerra, 

uma segunda data para comemorar a criação do Estado de Israel e uma terceira para relembrar 

as vítimas do holocausto. Huyssen (2014b) seleciona algumas datas que, na Alemanha, foram 

amplamente divulgadas, acelerando os debates e os discursos sobre a memória e o testemunho 

como, por exemplo, 

 

seja por uma espécie de “vitimização traumática que é [...] a grande produção identitária do nosso tempo” 

(GONDAR, 2015, p. 62). 
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A subida de Hitler ao poder em 1933 e as infames queimas de livros dos Nazis, 

lembrados em 1983; a Noite de Cristal, o massacre organizado em 1938 contra 

os judeus alemães, publicamente comemorado em 1988; a Conferência de 

Wannsee em 1942, que tinha iniciado a Solução Final, lembrada em 1992 com 

a abertura de um museu na casa de Wannsee onde a conferência teve lugar; a 

invasão Aliada da Normandia em 1944, lembrada com grande espetáculo pelo 

Aliados, mas sem qualquer presença russa, em 1994; o fim da Segunda Guerra 

Mundial em 1945, lembrado em 1985 com o discurso inspirador do presidente 

alemão e de novo em 1995 com toda uma série de eventos internacionais na 

Europa e no Japão. Estes, na sua maior parte, ‘aniversários alemães’, [...] 

receberam uma intensa cobertura nos media internacionais, agitando as 

codificações da história nacional do pós-Segunda Guerra Mundial na França, 

Áustria, Itália, Japão e até nos Estados Unidos, e mais recentemente na Suíça. 

(HUYSSEN, 2014b, p.12) 

 

Além de Israel e da Alemanha, vários outros Estados têm suas formas autorizadas e 

legitimadas para comemorar e rememorar eventos relacionados à Segunda Guerra Mundial e 

ao Holocausto. Para Winter (2001), “lembrar o Holocausto nesse nível é uma extensão das 

formas comemorativas do século XX. Ele localiza a narrativa de crimes de guerra e vitimização 

no âmbito da catástrofe nacional e do renascimento nacional” (WINTER, 2000, p. 58).  

A disseminação e o consumo das memórias do Holocausto – seja no grande número de 

pesquisas acadêmicas, na mídia de massa ou nas coberturas jornalísticas que marcaram as 

comemorações sobre a Segunda Guerra – o transformaram em uma espécie de lugar-comum 

universal para traumas históricos (HUYSSEN, 2000). Há, desta forma, o deslocamento de um 

evento isolado, de uma dor restrita a um grupo específico, para contextos não relacionados ao 

evento. Ou seja, a transnacionalização do termo Holocausto o transformou no representante de 

grandes massacres, genocídios e sinônimo de dor compartilhada em grupos. Assim, 

[...] é precisamente a emergência do Holocausto como tropo universal que 

permite à memória do Holocausto agarrar-se a situações locais específicas que 

estão historicamente distantes e são politicamente distintas do evento original. 

No movimento transnacional dos discursos da memória, o Holocausto perde 

sua qualidade enquanto referente do evento histórico específico e começa a 

funcionar enquanto metáfora para outras histórias e memórias traumáticas. O 

Holocausto enquanto pré-requisito para a sua descentralização e a sua 

utilização como um prisma poderoso através do qual podemos olhar para 

outras instâncias de genocídio. (HUYSSEN, 2014b, p. 15) 

 

Baseando-nos em Huyssen (2000; 2014a; 2014b), Heymann (2006), Ferreira (2012) e 

Cardoso (2012), exemplificamos abaixo alguns dos acontecimentos que ressignificaram o 
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discurso do Holocausto, seja nas pesquisas acadêmicas ou em coberturas jornalísticas, e o 

expandiram para além da Europa e dos EUA:  

• o fim do apartheid na África do Sul, assim como as políticas de reconciliação e a 

Comissão da Verdade;  

• o fim dos governos ditatoriais na América Latina e as lutas para localização de 

desaparecidos, principalmente na Argentina e no Chile;  

• a desagregação da Iugoslávia;  

• o genocídio dos Tútsis em Ruanda;  

• a violência Hindu contra os muçulmanos na Índia.  

Huyssen (2000; 2014a; 2014b) ainda aponta que em algum desses casos, como o de 

Ruanda e da Bósnia e Kosovo (Iugoslávia) por exemplo, a Organização das Nações Unidas – 

órgão transnacional – instituiu tribunais para o julgamento dos casos de crimes contra 

humanidade, assim como, a Corte Penal Internacional – também transnacional – processou os 

acusados desses crimes.  

Assim, desde a década de 1990, afirma Huyssen (2014a; 2014b), a cultura do 

Holocausto foi sendo transformada cada vez mais em uma temática da memória transnacional. 

Essa virada transnacional foi acompanhada, no Ocidente, de um grande trabalho para a 

produção de informações a respeito do tema – e de outros temas que o extrapolam, como na 

mesma lógica descrita acima – seja no âmbito dos museus, dos arquivos, da arquitetura, dentre 

outros. Assim, o Holocausto 

[...] resultou em vários projetos espetaculares de museus, como o Museu do 

Holocausto, em Washington, e o Museu Judaico de Daniel Libeskind, em 

Berlim. O Holocausto passou a ser uma empreitada museológica, na medida 

em que a geração que o tinha vivenciado e testemunhado foi desaparecendo, 

e visto que as gerações mais novas só conhecem ‘o Holocausto’ em segunda 

ou terceira mão, por meio de imagens, filmes e documentos, A arquitetura, 

passou a ser o meio preferido de comemoração do Holocausto e de outros 

eventos traumáticos pelo mundo afora. Isso se aplica ao Monumento aos 

Judeus Assassinados da Europa, do arquiteto norte-americano Peter 

Eisenman, e aos planos de Michael Arad e Peter Walker para o memorial do 

11 de setembro, em Nova York. A lógica por trás dessa mudança da escultura 

para a arquitetura é complexa, mas decerto aponta para as possibilidades 

limitadas da escultura tradicional ou modernista como meio e locus de 

comemoração pública.” (HUYSSEN, 2014a, p. 135).  
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Vale observar que nos museus e nos memoriais há a experiência que o espaço 

proporciona ao espectador, o que aumenta o vínculo entre o consumidor da memória e as 

vítimas dos eventos traumáticos, mesmo estando o consumidor distante culturalmente, 

temporalmente ou geograficamente das vítimas. Os memoriais mexem não apenas com a 

empatia do público, mas com sentimentos mais profundos que relacionam aquele trauma – 

muitas vezes desconhecido e sem relação com ele mesmo – a algum outro no qual ele esteja 

familiarizado54. 

Contudo, os excessos de memoriais e de exposição da memória traumática também pode 

ser visto de forma negativa. Winter (2000) e Huyssen (2000), por exemplo, apontam que esse 

excesso de memória pode gerar um excesso de esquecimento ou, seguindo a linha de Ricoeur 

(2007), o abuso da memória pode causar um abuso de esquecimento. Para Huyssen (2000), 

vivemos em um constante pânico público frente ao esquecimento, onde não conseguimos 

responder o que vem primeiro: o medo do esquecimento que dispara o desejo de lembrar ou o 

desejo de lembrar que acelera o medo de esquecer? 

A disseminação do discurso da memória e, retomando o tema discutido anteriormente, 

a sua virada transnacional, colaboraram, como afirma Huyssen (2014a), para que muitos 

governos começassem a estabelecer políticas públicas que olhassem para seus passados 

obscuros, seja por pressão de grupos e entidades nacionais, seja por pressão de entidades 

transnacionais. Assim, para o autor, por mais que as preocupações nacionais tenham 

permanecido, as discussões no âmbito transnacional acabam pondo em xeque os limites 

nacionalistas dos estudos relacionados à memória (HUYSSEN, 2014a).  

As questões relacionadas aos direitos humanos ocupam boa parte do espaço desse 

momento transnacional da memória. Observamos, por exemplo, que preocupações com 

políticas públicas e culturais, principalmente relacionadas com direitos das minorias, refletem 

 

54 Um exemplo que podemos apresentar sobre essa experiência do espaço ao espectador, como colocado por 

Huyssen (2000) é do Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro, em Nova York. A busca pela empatia e 

aproximação dos visitantes é construída a partir de diversas formas de experimentação: visuais (com as exposições 

dos jornais do dia, das fotos e vídeos feitos assim que o acidente ocorreu, textos que relatam a experiência dos 

sobreviventes, objetos pessoais das vítimas que são expostos ensanguentados, as peças dos aviões que bateram nas 

torres, parte da viga que foi atingida por um dos aviões, dentre outros); sonoras (áudio com depoimentos das 

famílias das vítimas; áudio com as narrativas dos sobreviventes; áudio gravado no momento do acidente, dentre 

outros); e táteis (painéis interativos; objetos que podem ser manejados). Alguns relatos de visitantes apontam até 

para a temperatura do Memorial que, por sempre está muito frio, causa um certo desconforto. 
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experiências traumáticas comuns de diversos países, sob a forma de memórias não cicatrizadas, 

como por exemplo, nos casos de 

[...] transferência coercitiva de crianças, proibida pela Convenção sobre o 

Genocídio, nos casos da geração roubada da Austrália, dos filhos dos 

desaparecidos na América Latina e da islamização forçada de crianças 

armênias na Turquia, depois do genocídio dos armênios em 1915. [...] Os 

debates públicos sobre a memória, no Chile, Guatemala, Brasil ou México, 

seguiram o exemplo dos havidos na Argentina, e o modelo sul-africano de 

Comissões da Verdade multiplicou-se pelo mundo afora. A guinada 

transnacional dos estudos sobre a memória influenciou claramente a política 

nacional, os processos judiciais, Comissões da Verdade e os debates populares 

de muitos países, e se articulou de maneira vigorosa na literatura, nas artes 

plásticas, em filmes e documentários, e até na arquitetura de museus e 

memoriais” (HUYSSEN, 2014a, p. 14-15).  

 

Os casos destacados desaguam em uma espécie de lado traumático da cultura da 

memória (HUYSSEN, 2000). Esta memória traumática tem servido de base para a construção 

de instrumentos políticos que discutem controvérsias públicas envolvendo o passado, a escrita 

da história e o Estado em uma necessidade de olhar para este passado e reescrever a história 

contada.  

Assim, os aparatos políticos suscitam ações práticas de reconhecimento por parte do 

Estado e de reparação para as vítimas – ou seus descendentes –, assim como pedidos de 

desculpas oficiais, feitos por líderes religiosos e chefes de Estado, em nome de um passado que 

está cada vez mais presente. É nesse sentido que trataremos da terceira hipótese levantada nesta 

seção que está apoiada nas questões de direitos humanos que sustentam as demandas por 

memória de grupos minoritários e do reconhecimento destas memórias por parte do Estado. 

A influência dos direitos humanos no crescimento do discurso da memória coletiva 

suscitou a discussão em um contexto ético e político da memória. Assim para Rossi (2010), 

Todorov (2002) e Ricoeur (2007), a demanda por passado alinhada à crescente luta por 

reconhecimento e reparação de vítimas coletivas por parte do Estado abrem espaço para 

discussões de temas que “pareciam superados ou marginais” (ROSSI, 2010, p. 25) no âmbito 

dos estudos das ciências humanas. 

Nos trabalhos de Todorov (2002) e Ricoeur (2007) vemos que as demandas por passado 

aparecem a partir de novas abordagens em relação aos usos deste passado e da memória coletiva 

– assim como os abusos – por parte do Estado e de vítimas. Os autores desenvolvem suas teses 
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acreditando que a memória pode ser exercitada em um nível ético-político, servindo como 

maneira exemplar a favor da justiça. Trabalharemos melhor esses dois pontos na próxima seção. 

4.2.2 A memória exercitada: seus usos e abusos 

Alinhados à contextualização anterior, apresentamos a perspectiva de Paul Ricoeur 

sobre os usos e abusos de uma memória exercitada. Após, discutiremos sobre o conceito de 

dever de memória situada na esfera do direito e justiça, em um uso ético e político da memória. 

Vale ressaltar que esta discussão teórica está inserida no contexto apresentado na seção anterior 

e nos fornece um dos aparatos teóricos para pensarmos nos arquivos dentro desse discurso 

contemporâneo sobre a memória e nos modos de operação do DA. 

Ao analisarmos as obras do filósofo Paul Ricoeur percebemos que ao longo de sua 

vida ele se dedicou aos estudos relacionados à história, ao tempo, e à narrativa. Contudo, no 

trabalho intitulado A memória, a história, o esquecimento (2007), Ricoeur desenvolveu sua 

tese sobre a memória, analisando-a em níveis cognitivos e pragmáticos, individuais e coletivos, 

políticos e culturais e, acima de tudo, relacionando-a a construção historiográfica e ao 

esquecimento.  

Nesta seção objetivamos discutir a ideia de Ricoeur (2007) de que toda memória é 

exercitada. Para o autor, é enquanto exercitada que a memória se faz coletiva, sendo esta a raiz 

ou a base da historiografia. Por isso, o destaque dado ao exercício da memória em seu estudo. 

Ao analisar a memória exercitada, Ricoeur (2007) estabelece três níveis de análises nos quais 

podemos identificar os usos e abusos da memória: o nível patológico-terapêutico, ou a memória 

impedida; o prático, ou a memória manipulada; e o ético-político, ou a memória obrigada.  

O termo “memória exercitada” designa uma das formas de apresentação da memória: 

a forma pragmática. Denota ação, uso, efeito prático. Assim, segundo Ricoeur (2007), a noção 

de exercício da memória se refere não apenas ao ato de receber, mas também ao de buscar 

operadores da recordação/rememoração55.  

 

55 Ricoeur (2007) tem o cuidado de distinguir memorização de rememoração. Para o autor, a memorização é um 

“ato de fazer memória que se dá como prática por excelência” (RICOEUR, 2007, p. 73), ou seja, seu traço 

pragmático, técnico, que objetiva o aprendizado de saberes e habilidades, não havendo um novo aprendizado para 

acessar tal informação. Apresenta, assim, duas faces: uma negativa e uma positiva. A negatividade se dá, pois a 

memorização não passa de uma “economia de esforços, ficando o sujeito dispensado de aprender novamente para 
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[...] lembrar-se não é somente acolher, receber uma imagem do passado, como 

também buscá-la, ‘fazer’ alguma coisa. O verbo ‘lembrar-se’ faz par com o 

substantivo ‘lembrança’. O que esse verbo designa é o fato de que a memória 

é ‘exercitada’. [...] o reconhecimento, que coroa a busca bem-sucedida, 

designa a face cognitiva da recordação, ao passo que o esforço e o trabalho se 

inscrevem no campo prático. (RICOEUR, 2007, p. 71) 

 

Para estabelecer os três níveis de análise da memória exercitada, Ricoeur (2007) segue 

na direção trilhada por Nietzsche abordando de forma complexa um tipo de combinação entre 

sintomas e patologias médicas e a filologia na busca pela compreensão da memória 

social/coletiva enquanto base para a historiografia. 

No primeiro nível, o patológico-terapêutico, Ricoeur (2007) aborda patologias 

discutidas principalmente no âmbito da psicanálise, problematizando-as na esfera da memória 

da coletiva. O autor a considera uma memória impedida, pois há questões relacionadas a uma 

espécie de psiquê coletiva que impedem determinados grupos de explorar suas memórias, fato 

identificado por alguns sintomas do apresentados pelo grupo. Cabe ao grupo – neste caso 

entendido como paciente – encarar sua doença “como um adversário digno de estima, como 

parte de si mesmo” (RICOEUR, 2007, p.84) para assim passar pelo processo de cura, seja ele 

de luto, de reconhecimento, de perdão ou qualquer outro processo de cura. 

Ao longo de sua perspectiva patológico-terapêutica da memória coletiva, o filósofo 

nos apresenta uma análise comparativa de dois textos de Freud – a saber, Rememoração, 

repetição e perlaboração e Luto e melancolia – destacando questões como as lembranças 

traumáticas, o recalque, a compulsão por repetição, o trabalho de luto e o trabalho de lembrança. 

 

efetuar uma tarefa adequada a circunstâncias definidas” (RICOEUR, 2007, p. 73). A face positiva está vinculada 

ao fato de que o ato de recuperar uma lembrança – realizar tarefas-hábito – traz um sentimento de felicidade 

justamente por esta economia de esforços. A felicidade que o autor aponta está relacionada ao fato de que não 

precisamos dispensar uma grande energia no ato de rememorar a cada vez que precisamos realizar uma tarefa 

cotidiana, ou seja, um esforço para reaprender tudo a cada necessidade. Desta forma, Ricoeur considera a 

memorização uma memória-hábito. Por sua vez, a rememoração é constituída por uma dupla forma de recuperação, 

na medida em que há uma evocação simples da lembrança, mas também há um reconhecimento do acontecimento, 

para, assim, concluir o processo de rememoração. Com a rememoração, enfatiza-se o retorno à consciência 

despertada de um acontecimento reconhecido como tendo ocorrido antes do momento em que esta declara tê-lo 

sentido, percebido, sabido. A marca temporal do antes constitui, assim, o traço distintivo da recordação, sob a 

dupla forma da evocação simples e do reconhecimento que conclui o processo de recordação. (RICOEUR, 2007, 

p. 73) 
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Ricoeur (2007) justifica o uso de Freud em seu trabalho afirmando que toda a cura 

psicanalítica passa por uma perspectiva psicossocial e pela situação histórica em que o 

analisado se encontra – constituição do sujeito. Portanto, além de outros teóricos terem 

realizado essa transposição – das categorias patogênicas da psicanálise para o social – ele se 

coloca em condições de realizá-la, principalmente com relação à memória coletiva. 

Essa transposição o leva a pensar em uma “fenomenologia da memória ferida” 

(RICOEUR, 2007, p. 92-93), já que, segundo o autor, podemos realizar a análise de uma espécie 

de traumatismo da identidade coletiva a partir do que Freud entende por identidade pessoal e 

identidade comunitária. Assim, as perdas que marcam as condutas de luto também podem ser 

sofridas no âmbito do Estado ou de um grupo específico. 

“Os comportamentos de luto constituem um exemplo privilegiado de relações 

cruzadas entre a expressão privada e a expressão pública” (RICOEUR, 2007, p. 92), declara 

Ricoeur, sendo as grandes celebrações fúnebres – que reúnem um grupo em trabalho de luto – 

uma das melhores formas de ilustrar essa relação. 

Este tipo de patologia é “fundamental da existência coletiva” (RICOEUR, 2007, p. 

92), pois a relação existente entre história e violência legitimada marca o surgimento das nações 

que geram feridas simbólicas na memória coletiva: “a glória de uns foi humilhação para outros. 

A celebração, de um lado, corresponde à execração do outro” (RICOEUR, 2007, p. 92). 

O trabalho de rememoração torna-se, assim, uma tarefa árdua, pois o jogo entre o que 

deve ser lembrado e o que deve ser esquecido (uso e abuso de memória ou uso e abuso do 

esquecimento) está inserido na luta pelo dever de memória que, segundo o autor, é marcada por 

reinterpretações das categorias de resistência, assim como pela compulsão por repetição. Desta 

forma, 

O excesso de memória lembra muito a compulsão de repetição, a qual, 

segundo Freud, nos leva a substituir a lembrança verdadeira, pela qual o 

presente estaria reconciliado com o passado, pela passagem ao ato: quantas 

violências no mundo valem como acting out “no lugar” da lembrança. Pode-

se até falar, caso queira, em memória-repetição a respeito dessas celebrações 

fúnebres, mas apenas para acrescentar que essa memória-repetição resiste à 

crítica e que a memória-lembrança é fundamentalmente uma memória crítica. 

(RICOEUR, 2007, p. 92-93) 

 

Para Ricoeur (2007), os eventos que atuam na memória-repetição sofrem de um déficit 

de crítica, pois os grupos não conseguem alcançar um efetivo trabalho de rememoração, como 
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analisado por Freud, mas sim, atuariam entre o prazer de uns e a consciência pesada de outros 

sem, entretanto, realizarem uma reconciliação com o passado traumático. 

A crítica, então, vem a partir da memória-lembrança e do trabalho de rememoração 

que estão postos na articulação entre o exercício da memória e seu lado passivo. Este é o uso 

que o autor faz da ideia de perlaboração: caberia ao grupo que construiu tal memória, a 

consciência de sofrer pela lembrança traumática, mas também de ser responsável por ela. É o 

trabalho de luto atuando junto ao trabalho de rememoração. 

No segundo nível, o nível que Ricoeur (2007) chama de prático, ou de memória 

manipulada, nos são apresentadas questões sobre o mau uso da memória, seja pelo abuso das 

lembranças ou abuso do esquecimento por grupos que estão na posição de legitimadores de 

memórias oficiais. O foco dado é o que ele chama de memória instrumentalizada, abordando a 

relação entre memória, identidade e ideologia, tanto no âmbito individual quanto no coletivo. 

Assim, o autor se afasta das 

[...] modalidades mais ou menos passivas, sofridas, padecidas, desses ‘abusos’ 

– mesmo levando em conta as correções feitas pelo próprio Freud nesse 

tratamento unilateral da passividade –, para abusos, no sentido forte do termo, 

que resultam de uma manipulação concertada da memória e do esquecimento 

por detentores de poder. Falarei, então menos em memória ferida do que em 

memória instrumentalizada [...]. É nesse plano que se pode mais 

legitimamente falar em abusos de memória, que são também abusos de 

esquecimento (RICOEUR, 2007, pp. 93-94). 

 

Segundo Ricoeur (2007), a memória enquanto busca ou reivindicação por identidade 

gera dois sintomas casualmente interpretados como individuais, mas que podem ser percebidos 

no âmbito da memória coletiva: o excesso de memória ocasiona um abuso de memória, assim 

como a insuficiência de memória causa um abuso de esquecimento. 

“É na problemática da identidade que se deve agora buscar a causa da fragilidade da 

memória assim manipulada” (RICOEUR, 2007, p. 94), afirma o autor ao estabelecer o que nos 

identifica enquanto nós e não enquanto outros e como isso nos afeta nas construções de 

memórias individuais e coletivas. 

O que faz a fragilidade da identidade? É o caráter puramente presumido, 

alegado, pretenso da identidade. Esse claim, como diriam os ingleses, esse 

Anspruch, como diriam os alemães, aloja-se nas respostas à pergunta 

“quem?”, “quem sou eu?”, respostas em “que?”, da forma: eis o que somos, 

nós. Somos tais, assim e não de outro modo. A fragilidade da identidade 

consiste na fragilidade dessas respostas em que, que pretendem dar a receita 
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da identidade proclamada e reclamada. O problema é assim afastado em mais 

um grau, da fragilidade da memória à da identidade. (RICOEUR, 2007, p. 94) 

 

O autor nos apresenta três causas da fragilidade da identidade respectivamente 

relacionadas ao tempo, ao outro e à origem. A primeira discute a dificuldade de nos avaliarmos 

no presente e nos projetarmos no futuro, mantendo nossa identidade no tempo, ou seja, “o que 

significa permanecer o mesmo através do tempo?”56 (RICOEUR, 2007, p. 94). 

A segunda levanta a questão do outro e da nossa percepção deste como ameaça à nossa 

identidade, o que alimenta a rejeição e a exclusão daquele que não pertence ao nós. Esta tem 

uma relação direta com a terceira causa. 

E, a terceira, afirma que toda comunidade histórica tem suas origens em uma relação 

de violência – herança de uma violência fundadora – já que os acontecimentos fundadores são 

essencialmente violentos para aqueles que não estão inseridos no nós, o que gera feridas reais 

e simbólicas na memória coletiva. Ricoeur (2007) chega à análise da ideologia, vinculada às 

estruturas de poder e à uma determinada narrativa, pois “a memória é incorporada à constituição 

da identidade por meio de uma função narrativa” (2007, p. 98).  

Contudo, nesta tese propomos pensar que a relação entre construção de narrativa, 

poder e a memória exercitada e legitimada (e ainda seus usos e abusos) não se dá no âmbito da 

ideologia – como o discutido pelo autor – mas sim no âmbito do DA. A ideologia é um dos 

elementos no arranjo do DA, uma das linhas que estão em disputa no DA e não o meio pelo 

qual a relação entre esses elementos é estabelecida. 

No terceiro e último nível, Ricoeur (2007) propõe o uso da memória em um contexto 

ético e político, chamando-a de memória obrigada. E para discutir esse contexto de uso da 

memória, o autor trabalha com o conceito de dever de memória, fenômeno transnacional 

contemporâneo. 

A memória obrigada é definida por Ricoeur (2007) como uma “memória 

abusivamente convocada” (RICOEUR, 2007, p. 72) que podemos inserir no contexto – 

apresentado anteriormente – de formação e manutenção de um Estado democrático e do uso da 

justiça para tal manutenção. O processo de cura dos traumas sofridos ao longo do século XX 

 

56 Essa relação de permanecer também será melhor desenvolvida no próximo capítulo abordando o papel do 

arquivo nessa perspectiva de permanência. 
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passa, de acordo com Ricoeur (2007), pelo reconhecimento, pela reparação e pela reconciliação 

das memórias feridas. E, no nível da memória obrigada, o uso e o abuso da memória se dará a 

partir do Estado.  

Todorov (2002) afirma que o grande acontecimento e a grande inovação política do 

século XX foi o totalitarismo e o enfrentamento de suas variantes – o fascismo e o comunismo 

– à democracia. O autor aponta que mesmo nos Estados que atualmente são democráticos, os 

governos totalitários deixaram sequelas em grande parte do Ocidente. A modernidade política 

é marcada, assim, pelo nascimento de uma democracia liberal, que se dá a partir da conjunção 

de dois princípios: autonomia da coletividade e autonomia individual. Esta democracia liberal 

corresponde aos Estados democráticos modernos. (TODOROV, 2002, p. 20). Porém, a 

legitimidade de uma democracia liberal se dará a partir da justiça, já que, segundo o autor, cabe 

a justiça o papel de regular as relações e garantir o princípio de bem-estar dos membros de uma 

sociedade democrática (TODOROV, 2002).  

Assim, de acordo com Todorov (2002), qualquer ato de reminiscência pode ser 

associado a uma espécie de resistência ao totalitarismo e estar na trilha de um caminho 

democrático, pois “nos países democráticos, a possibilidade de acessar o passado sem submeter-

se a um controle centralizado é uma das liberdades mais inalienáveis, ao lado da liberdade de 

pensar e de expressar-se” (TODOROV, 2002, p. 140). Porém, para Ricoeur (2007), esse acesso 

ao passado, neste contexto ético e político, se dá por vias do Estado. Ou seja, será que não é 

apenas uma sensação de liberdade?  

Todorov (2002) afirma que atualmente existe uma discussão se realmente os Estados 

democráticos garantem a liberdade para a construção de novas narrativas memoriais. O autor 

aponta que diversos estudiosos da área – e incluímos aqui Andreas Huyssen – estariam 

reprovando o excesso de memória, alegando que o consumo excessivo de memórias desaguaria 

no esquecimento. 

Em nossos dias, é frequente ouvir-se formular uma crítica às democracias 

liberais da Europa ocidental ou da América do Norte, reprovando-as por 

contribuírem ao perecimento da memória, ao reinado do esquecimento. 

Precipitados num consumo de informações cada vez mais desenfreado, 

estaríamos fadados a eliminação delas, com igual rapidez; desconectados de 

nossas tradições e embrutecidos pelas exigências de uma sociedade do lazer, 

desprovidos de curiosidade espiritual e de familiaridade com as grandes obras 

do passado, estaríamos condenados à futilidade do instante e ao crime do 

esquecimento. Com isso, de maneira menos brutal mas, em última análise, 

mais eficaz, porque não suscitaria nossa resistência, fazendo de nós, ao 

contrário, agentes consentidores dessa marcha para o esquecimento, os 
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Estados democráticos conduziriam suas populações ao mesmo alvo dos 

regimes totalitários, ou seja, ao reinado da barbárie.” (TODOROV, 2002, p. 

141). 

 

Contudo, não é desta forma que Todorov (2002) analisa a situação. Para o autor há uma 

positividade no despertar para a liberdade na reconstrução de memórias e na reescrita da história 

promovida nos países democráticos, mesmo passando pelo viés Estado – no âmbito da justiça, 

por exemplo. Segundo Todorov (2002), o “entusiasmo” para com a memória não deve ser 

observado de forma tão negativa, pois o que este uso da memória estaria colocando em jogo 

seria algo muito maior do que apenas um consumo de memória. E chama a atenção afirmando 

que este fenômeno é muito mais complexo do que parece, fenômeno este que está marcado pela 

“vida do passado no presente” (TODOROV, 2002, p. 141). Discutiremos esse fenômeno no 

último capítulo desta tese. 

Retomando o papel do Estado nos usos e abusos das memórias coletivas, nos deparamos 

com o conceito de dever de memória, muito discutido em países como a França. Há, 

principalmente na historiografia francesa, diversos autores que discutem esse conceito e as 

consequências de seu uso pelo Estado francês. Em língua portuguesa, ainda são poucos os 

artigos que trabalham e analisam essa ideia, inclusive citando e/ou aplicando às memórias 

sensíveis e traumáticas de nosso passado, como à escravidão, ao regime militar, aos quilombos 

e às várias disputas de memória e busca por reconhecimento. 

Apresentaremos, portanto, mesmo que de forma breve, o conceito de dever de 

memória com o intuito de oferecer embasamento teórico para possíveis aplicações, mesmo que 

em outros trabalhos. Acreditamos que há diversas formas de usos e aplicações do conceito de 

dever de memória não apenas na área do Direito, mas, principalmente, nas áreas da 

Arquivologia, da Ciência da Informação e da História. 

Mas o que estamos chamando de dever de memória? A partir da leitura de Gensburguer 

e Lavabre (2005), Ledoux (2009), Heymann (2006), Ricoeur (2007), Huyssen (2000) 

destacamos as seguintes características deste conceito: 

• É uma invenção/construção da contemporaneidade, principalmente após o ano 1985 e 

produto de uma sociedade de uma sociedade imersa nos discursos memorialístico e pós-

moderno; 

• Tem natureza reivindicativa e está ligada a noção de legitimidade; 
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• As discussões sobre o conceito têm maior representatividade na França, estando a 

expressão presente nos discursos mais heterogêneos – desde a mídia aos debates 

acadêmicos, questionando os instrumentos legais do Estado francês na gestão de 

passados sensíveis57. Na literatura francesa, o conceito foi rapidamente disseminado e 

consumido, já havendo diversas controvérsias e críticas sobre seu uso; 

• Estava voltado, inicialmente, ao discurso vinculado na mídia francesa em prol das 

rememorações do holocausto, a partir dos anos de 1970, à sombra do colaboracionismo 

francês na Segunda Guerra Mundial; 

• Construído a partir da ressignificação da memória do holocausto – passa a ser lugar 

comum às vítimas de Estados opressores e, consequentemente, uma expansão do uso da 

noção de “dever de memória”; 

• Está intimamente vinculado ao direito e à justiça, assim como, a ideia de 

reconhecimento e reparação tanto por parte do Estado quanto da sociedade civil, 

representado inicialmente pela punição dos membros da Gestapo por crimes contra a 

humanidade através de ações judiciais. A noção deixa de estar vinculada apenas em uma 

dimensão de lembrança (contra o esquecimento), passando a atuar na esfera do direito 

e da justiça, com reconhecimento e punição de culpados. Assim, o dever de memória 

“remete à ideia de que memórias de sofrimento e opressão geram obrigações, por parte 

do Estado e da sociedade, em relação às comunidades portadoras dessas histórias” 

(HEYMANN, 2006, p.4). 

Ricoeur (2007) faz um alerta para que não ignoremos as condições históricas do 

surgimento do conceito de dever de memória. Assim, vale destacar – a partir da discussão 

proposta pelos autores acima – algumas conjunturas que podem ser entendidos como condições 

de possibilidade da emergência do discurso do dever de memória. São pontos relacionados aos 

contextos políticos e culturais marcados pelas mudanças globais ocorridas no final do século 

 

57 Gensburguer e Lavabre (2005) fizeram um levantamento quantitativo sobre o uso do conceito em jornais 

franceses. “Em dois anos, 180 artigos no Libération e 209 artigos no Le Figaro mencionam um "dever de 

memória". Quantitativa, essa explosão também é qualitativa. Como produto de um contexto específico - a 

comemoração do genocídio dos judeus da Europa - a noção foi em parte destacada dessa referência original (Lalieu 

2001, Barcellini 2001). Assim, no Libération, apenas 26 dos 180 artigos listados dizem respeito à memória da 

Shoah ou mais amplamente à da Segunda Guerra Mundial. O conceito de "dever de memória" hoje se aplica a 

múltiplas realidades que vão desde a evocação do time de futebol francês [...], até os eventos de maio de 68” 

(GENSBURGUER E LAVABRE, 2005, p. 76, tradução nossa). 
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XX e que caracterizam o dever de memória como um fenômeno essencialmente 

contemporâneo. São eles: 

• Emergência de nações e identidades que sofreram com a violência de processos de 

unificação e redefinição de fronteiras – como a desagregação da URSS e a 

descolonização africana; 

• As migrações e flexibilizações das fronteiras nacionais – questões políticas e 

tecnológicas envolvendo maior rapidez na circulação da informação, assim como na 

internacionalização de capital; 

• Um processo de redefinição identitária a partir da disseminação do acesso aos meios de 

comunicação e, principalmente, da Internet, aproximando grupos distantes 

geograficamente, mas que são estimulados pelas mesmas demandas e disputas – seja no 

âmbito nacional ou transnacional. 

Assim, de acordo com Huyssen (2000; 2014), é a partir da década de 1980, e de 

discussões relacionadas as políticas de reconhecimento, que vemos por parte dos Estados 

democráticos uma necessidade de olhar para seus passados sombrios e, muitas vezes, reprimido 

em tentativas de reparação dos grupos que sofreram mazelas no passado em decorrência de 

políticas públicas segregacionistas. 

Ainda segundo o autor, nestes casos – Estado e sociedade civil que estão envolvidos em 

políticas de transição, como as políticas de redemocratização nos países da América Latina e 

da África, o fim da Guerra Fria e a emergência de países pós-comunistas no Leste Europeu – o 

ato de lembrar e rememorar é visto de forma positiva e essencial. Busca-se, então, pôr fim a 

questões conflituosas e traumáticas e, consequentemente, levantando questões éticas 

relacionadas ao acesso à informação e aos direitos humanos (HUYSSEN, 2000; ROUSSO, 

1996). 

Como apontado por Ricoeur (2007), esses acontecimentos vivenciados no âmbito 

coletivo – derivados principalmente de regimes totalitários – dão base para uma necessidade de 

representação de grupos minoritários que ficaram excluídos das narrativas de memórias 

legitimadas pelo Estado. São narrativas sensíveis, que perpassam, em um nível ético e político, 

por lembranças traumáticas e feridas coletivas. 

Desta forma, observamos a partir de Ricoeur (2007) que esses acontecimentos também 

afetaram – e ainda afetam – políticas públicas voltadas para questões de direitos humanos, de 

responsabilidade coletiva e de acesso à informação por parte dos Estados que mantêm seus 
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discursos democráticos e inclusivos. O dever de memória é uma questão de justiça58, assim 

como de política pública estatal, sendo, desta forma, uma memória obrigada – memória 

enquanto dever, memória do bem, memória justa. 

O autor chama a atenção para o fato de que o dever de memória aparece como parte 

da cura terapêutica coletiva ao trabalho de luto. O que Ricoeur (2007) aponta como duplo 

aspecto do dever nos ajuda a compreender o papel deste na noção de memória justa: a noção de 

dever carrega consigo uma imposição externa ao desejo e pratica uma coerção no sentido 

subjetivo de obrigação. Ou seja, o dever aparece, para Ricoeur (2007), como um misto de 

obrigação e coerção. E é este misto que, somado à ideia de trabalho, nos leva à perspectiva de 

justiça. 

A justiça, então, surge como um ponto de encontro do trabalho de memória e do 

trabalho de luto com a noção de dever. Cabe à justiça também transformar a memória em 

projeto, a partir da extração de um valor exemplar das lembranças feridas. Aqui, entra em 

questão o valor exemplar da memória, da memória traumática, assim como o fato de que o 

dever de memória se torna uma questão externa ao indivíduo, um ponto de convergência entre 

verdade e uso. Portanto, cabe ao projeto de justiça dar 

[...] ao dever de memória a forma do futuro e do imperativo. Pode-se então 

sugerir que, enquanto imperativo de justiça, o dever de memória se projeta à 

maneira de um terceiro termo no ponto de junção do trabalho de luto e do 

trabalho de memória. Em troca, o imperativo recebe do trabalho de memória 

e do trabalho de luto o impulso que o integra a uma economia de pulsões. Essa 

força federativa do dever de justiça pode então se estender para além do par 

 

58 Gostaríamos de elucidar, a partir da perspectiva de François Dosse, o que Paul Ricoeur entende por justiça e por 

justo: “Na aula inaugural pronunciada por Ricoeur em 21 de março de 1991, a pedido de Antoine Garapon, ele 

situa o justo como interno à tensão entre o legal e o bom. Ele quer dizer com isso, em uma abordagem reflexiva 

sobre a ideia de justiça, que esta procede ao mesmo tempo de uma concepção teleológica enraizada no pensamento 

grego, da aspiração por uma vida boa, quanto de uma concepção deontológica inspirada no iluminismo, 

notadamente em Kant, que coloca as relações jurídicas-políticas sob a égide da lei, da legalidade. A justiça situa-

se, portanto, no cruzamento de duas antropologias diferentes. No primeiro modelo, é a visada da vida boa que 

prevalece e a justiça confere uma finalidade à ação do homem. O segundo modelo, deontológico, se atribui como 

objetivo, mais modestamente, o de evitar o mal. A justiça é, pois, visualizada mais como meio que como fim. Ela 

é o princípio de deliberação, de elaboração de processos para evitar os problemas originários da vida em conjunto. 

Essa abordagem se traduz por uma valorização do contrato, como em Rousseau, em Kant e mais tarde em Raws. 

A justiça, segundo Ricoeur, é estirada entre esses dois modelos e deve transpor o obstáculo que consistiria em 

ceder à tentação de absolutizar um deles a expensas do outro. Assim, ele concebe a justiça como espaço de 

intervenção prática que permite realizar uma síntese fecunda entre a teleologia aristotélica e a deontologia kantiana. 

(DOSSE, 2017, p. 185). É nessa perspectiva que Ricoeur desenvolve sua ideia de memória justa e desenvolve sua 

análise de dever de memória. 
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memória e luto até aquele formado conjuntamente pela dimensão veritativa e 

pela dimensão pragmática da memória. [...] Tudo se passa como se o dever de 

memória se projetasse à frente da consciência à maneira de um ponto de 

convergência entre a perspectiva veritativa e a perspectiva pragmática sobre a 

memória. (RICOEUR, 2007, p. 101) 

 

Ao questionar a relação entre o dever de memória e a ideia de justiça, Ricoeur (2007) 

apresenta algumas possibilidades de respostas. A primeira, relaciona o dever de justiça à 

questão do outro, pois “o dever de memória é o dever de fazer justiça, pela lembrança, a um 

outro que não a si” (RICOEUR, 2007, p. 101). A segunda resposta só pode ser vista a partir da 

primeira, ou seja, a partir do fazer justiça para o outro. 

Assim, Ricoeur (2007) propõe a ideia de dívida enquanto herança, pois “somos 

devedores de parte do que somos aos que nos precederam” (2007, p. 101). A nossa dívida vai 

além da conservação de arquivos e do acesso às informações que registraram as lembranças 

traumáticas; ela pressupõe o sentimento de dever àqueles que nos precederam. Precisamos, 

portanto, pagar a dívida. E estas respostas nos levam ao terceiro ponto: a prioridade moral que 

cabe às vítimas. E, neste caso, a vítima é outra e não nós. 

Para Heymann (2006) “dever de memória” e a ideia de justiça envolvida neste 

processo passa por uma busca pelo reconhecimento de uma dívida pública – como nos apontou 

Ricoeur (2007). A justiça, neste sentido, é entendida como o reconhecimento público de 

determinadas memórias, incluindo-as nos discursos históricos hegemônicos.  

O aparecimento de grupos silenciados na esfera pública com suas novas memórias e a 

afirmação de suas identidades suscita uma luta por direitos e por espaços no discurso 

memorialístico público, institucionalizado e oficial. A justiça aparece aqui no sentido de 

reparação – reparação pelo silenciamento de alguns grupos ou pela invisibilidade de outros, 

executada de forma consciente ou não –, na tentativa de inserir tais memórias silenciadas em 

narrativas históricas legitimadas e institucionalizadas (HEYMANN, 2006). 

[...] entre as lutas por direitos, ganha lugar a luta por manter viva essa 

memória, mas também por conquistar espaço no discurso histórico a partir de 

uma revisão das interpretações sobre o passado, por figurar nos livros e 

manuais escolares, por ver-se incluído no calendário oficial de comemorações, 

reinvindicações que têm como objetivo reparar o silêncio e a invisibilidade 

que, muitas vezes, marcaram a vida dessas coletividades, e promover a sua 

integração à história da nação a partir de uma nova perspectiva. (HEYMANN, 

2006, p. 3) 
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Desta forma, a partir de uma perspectiva ética, podemos dizer que o dever de memória 

pode situar-se entre os usos e os abusos da memória. O limite entre o uso e o abuso é 

extremamente sutil. O dever de memória pode ter bom uso ao apaziguar traumas sofridos nas 

marcas da história, assim como pode configurar abuso, na medida em que capta a palavra muda 

das vítimas e se proclama “porta-voz da demanda da justiça” (RICOEUR, 2007 p. 103).  

Assim, o discurso do uso da memória, como dito anteriormente, aparece de forma 

recorrente nas políticas públicas dos Estados democráticos. E derivado do conceito de dever de 

memória, diversos países exibem leis memoriais que tentam apaziguar feridas ainda abertas. 

Mas, as críticas ao dever de memória recaem nos seguintes questionamentos: cabe ao Estado 

definir quem deve passar pelo processo de cura e como este processo deve ser feito? Cabe ao 

Estado estabelecer qual memória será acessada e pesquisada? Ou ainda, cabe ao Estado definir 

qual memória será legitimada como oficial e que, ao mesmo tempo, pertencerá a uma narrativa 

história? Todorov (2002) faz uma crítica com relação a estas questões afirmando que  

[...] nenhuma instância superior, no Estado, deve poder proclamar: vocês não 

têm o direito de buscar a verdade por si mesmos, quem não aceitar a versão 

oficial do passado será punido. Trata-se da própria definição da vida em 

democracia: os indivíduos, tanto quanto os grupos, têm o direito de saber por 

si mesmos (autonomia do julgamento) e, portanto, também de conhecer e fazer 

conhecer sua própria história; não cabe ao poder central proibi-los disso ou 

autorizá-los a isso. Quando os acontecimentos vividos pelo indivíduo ou pelo 

grupo são de natureza excepcional ou trágica, esse direito se transforma em 

dever: o de lembrar-se e de testemunhar (TODOROV, 2002, p. 142). 

 

Para o autor, legislar sobre o estabelecimento dos fatos é um trabalho abusivo. Desta 

forma, Todorov (2002) ao mesmo tempo que realiza uma dura crítica as leis memorialísticas 

francesas, admite que haja uma boa intenção do Estado ao estabelecimento de leis, por exemplo, 

que punem elucubrações revisionistas/negacionistas na França59. Todorov (2002) aponta uma 

preocupação com relação à punição destes atos pelos tribunais, já que, para o autor, “os tribunais 

não estão qualificados para estabelecer fatos históricos, ainda que tão graves quanto os crimes 

dos regimes comunistas, do poder nazista ou dos Estados coloniais” (TODOROV, 2002, p. 

144). Mas, desta forma, nos perguntamos: quem tem o direito a construir as narrativas 

memoriais legitimadas? 

 

59 Um exemplo é a Lei Gayssot, de 1990, que reprime atos xenófobos, racistas e antissemitas na França.  
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Além desta pergunta, as questões abordadas neste capítulo nos levam a um segundo 

questionamento relacionado ao Dispositivo de Arquivo: os usos e abusos da memória, assim 

como os reconhecimentos e reparações inseridos neste contexto, são seletivos pois sofrem com 

os efeitos das ações do DA, visto que as vias de legitimação e institucionalização dessas 

memórias – a historiografia, os calendários comemorativos, a construção de memoriais, o 

recolhimento de determinados documentos aos arquivos, – sofrem os efeitos dos jogos de poder, 

da constituição dos saberes, das correlações de força arranjadas na força do DA. Assim, nos 

perguntamos: se os arranjos do DA delimitam, definem e produzem memória, o fazem para 

quem e em nome de quem?  

Vimos, portanto, neste capítulo que não foi apenas o uso dos arquivos que foi 

modificado ao longo do tempo e que variavam de acordo com os jogos de poder e as correlações 

de forças ordenadas pelo DA. O uso – e consequentemente os abusos – do passado, 

caracterizados em discursos de memória, também. Abordamos no capítulo anterior que o 

Dispositivo de Arquivo modela, delimita e produz instrumentos que geram ações, seja por parte 

do Estado, seja pela sociedade civil. Ações estas que, na contemporaneidade, envolvem o 

reconhecimento dos usos e abusos do passado no presente, como no caso do discurso do dever 

de memória que propõe aos Estados democráticos a olharem seus passados e trazê-los ao 

presente. Ao mesmo tempo, conduz o Estado a definir quem pertence e quem não pertence a 

estes passados a partir narrativas oficiais e legitimadas pelo próprio Estado. A partir dessas 

questões, podemos nos perguntar onde encontramos o arquivo dentro das ordenações 

contemporâneas do DA e como ele funciona nos processos de legitimação dessas narrativas e 

nesses usos do passado? 
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5 ARQUIVO, DISPOSITIVO DE ARQUIVO E A MANIPULAÇÃO DO TEMPO 

Santo Agostinho exprimiu, com profundidade, o sistema dos três 

panoramas temporais ao dizer que só vivemos no presente, mas que 

este presente tem várias dimensões, ‘o presente das coisas passadas, o 

presente das coisas presentes, o presente das coisas futuras’. 

JACQUES LE GOFF 

 

Os novos olhares sobre a memória e seus usos (e possíveis abusos), principalmente a 

partir dos estudos sobre as memórias traumáticas e sensíveis, levam-nos a refletir sobre os 

rearranjos e reconfigurações do DA que são mobilizadas para responder a urgências. Vimos em 

Foucault (2014) que uma das características primordiais do Dispositivo – e incluímos aqui o 

Dispositivo de Arquivo – é responder a uma urgência em um determinado momento histórico, 

ou seja, segundo Foucault (2014), os dispositivos têm uma função estratégica dominante. Essa 

função é reconfigurada a partir das disputas entre as linhas de força dominantes e as linhas de 

ruptura de resistência60, que provocam um movimento interno de reajuste dos vínculos e 

relações entre os elementos. Novas relações geram novas condições de possibilidade. 

Assim, abordando o dispositivo prisional, Foucault (2014) afirma que a privação de 

liberdade do indivíduo foi, em um determinado período histórico, considerada a forma mais 

eficaz de atuação do Estado diante da criminalidade. A separação dos indivíduos de sua 

comunidade tinha um duplo aspecto de eficácia: ao mesmo tempo em que perdiam seu lugar na 

comunidade, eram classificados na condição de criminosos. Entretanto, segundo o autor, o 

processo prisional foi rearticulado a partir de mudanças nas ordenações do dispositivo, fato que 

reajustou a estratégia inicial, expandindo suas ações e, consequentemente, seus efeitos. 

Foucault (2014) aponta que 

[...] a prisão funcionou como filtro, concentração, profissionalização, 

isolamento de um meio delinquente. A partir de 1830, assiste-se a uma 

reutilização imediata deste efeito involuntário e negativo em uma nova 

estratégia, que de certa forma ocupou o espaço vazio ou transformou o 

negativo em positivo: o meio delinquente passou a ser reutilizado com 

finalidades políticas e econômicas diversas. (FOUCAULT, 1996, p.245, grifo 

nosso). 

 

60 Além das linhas de força, há outras linhas, apresentadas por Deleuze (2015) ao tratar a formação dos dispositivos, 

que estão presentes nos arranjos dos dispositivos e que estão sempre em interação. São elas: “linhas de visibilidade, 

linhas de enunciação, linhas de força, linhas de subjetivação, linhas de brecha, de fissura, de fractura, que se 

entrecruzam e se misturam, acabando umas por dar noutras, ou suscitar outras, por meio de variações ou mesmo 

mutações de agenciamento” (DELEUZE, 2015, p. 89). 
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Portanto, considerando as ponderações dos capítulos anteriores, sugerimos que as 

mudanças observadas nos discursos memorialísticos advêm dos reajustes do DA para responder 

a questões que envolvem as memórias traumáticas e sensíveis: a partir de determinadas posturas 

e discursos dos Estados democráticos, constroem-se um aparato jurídico e legal, assim como 

um conjunto de políticas públicas que buscam formas de reconciliação com seus passados 

sombrios; buscam ainda visibilizar a exclusão de grupos de narrativas históricas, permitindo 

seus espaços e lugares de fala. Ou seja, os reajustes nas estratégias do DA, a partir de novas 

disputas nas linhas de força e novas configurações nas relações de poder, fornecem as condições 

para determinadas mudanças nas posturas do Estado e da sociedade civil em relação às 

construções das narrativas legitimadas sobre seus passados e suas perspectivas de futuro. 

Dito isso, destacamos dois pontos: 

• As mudanças no DA deslocaram a exclusividade dos historiadores sobre a observação, 

análise e construção de narrativas sobre o passado. A construção de uma História 

científica e a busca pela verdade histórica, ao longo do século XIX, restringiu o discurso 

sobre o passado legitimado ao domínio da História (BARROS, 2013). Contudo, o 

crescimento dos discursos memorialísticos nos últimos anos, que Huyssen (2014) chama 

de hipertrofia da memória, abre um leque de possibilidades sobre quem pode discorrer 

sobre o passado de forma legítima e institucionalizada. 

• Além de novas formas legitimadas de construções de narrativas sobre o passado, 

podemos dizer, baseados em Huyssen (2014), que essa hipertrofia de memória da cultura 

ocidental também está vinculada a uma espécie de desconfiança para com o futuro 

relacionada ao fracasso dos grandes projetos do século XX. Assim,  

[...] está bem patente que o recente surto de expansão da memória é o outro 

lado da confiança decrescente no futuro das sociedades ocidentais. 

Comparados às promessas de progresso de uma época anterior, os atuais 

imaginários do futuro sofrem de uma confiança anêmica. Sem dúvida, depois 

de 1989, alguns celebraram o fim da utopia e da história, apenas para lançar 

fantasias neoliberais de globalização da década de 1990. (HUYSSEN, 2014, 

p. 140) 

 

Ou seja, as mudanças nas configurações e ordenamentos no DA provocam 

reorganizações sobre os usos que as sociedades ocidentais contemporâneas fazem do passado e 

se relacionam com o futuro, seja por parte da historiografia, do Direito, do Estado ou da 

sociedade civil. Destacamos, portanto, a importância de compreendermos um pouco mais sobre 
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o jogo entre as categorias de presente, passado e futuro nas narrativas legitimadas, o que, nesta 

tese, estamos chamando de manipulação do tempo61.  

5.1 Sobre a manipulação do tempo 

“Definir Tempo, ou ao menos compreender em alguma perspectiva o que é o tempo, é 

certamente uma dificuldade e um desafio” (BARROS, 2011, p. 2). É com essa ressalva que 

Barros (2011) começa o artigo no qual relaciona Tempo e História e, assim, também 

gostaríamos de começar esta seção. Tomando de empréstimo suas palavras, sabemos que há, 

em diversas áreas do conhecimento, algumas formas diferentes de abordar o conceito de tempo. 

Porém, o que nos cabe aqui é selecionar dentre as vastas abordagens aquela que reflete sobre 

os modos que os homens articulam o tempo a partir de suas experiências (HARTOG, 2015), ou 

seja, algo que esteja mais próximo da noção de temporalidade62 ou, ainda, o tempo histórico. 

Estaríamos equivocados ao dizer que esse tempo abordado, tanto pela História, quanto 

pelo arquivo, é restrito ao tempo passado – considerando que o passado não é um conceito 

isolado, deslocado de um presente e de um projeto de futuro. Baseados em Elias (apud Hartog, 

2015), tanto o passado, quanto o presente e o futuro são qualidades simbólicas de um tempo 

vivido, que exprimem a ilusão de sucessão – com suas causas e efeitos63. Contudo, essas três 

dimensões temporais estão simultaneamente presentes na experiência humana. Dessa forma, 

 

61 Destacamos que o uso do termo manipulação representa formas de manusear o tempo, sendo estas formas 

conscientes ou não. Ou seja, entendemos a manipulação do tempo como um jogo no presente com as 

representações que fazemos do passado e com possíveis acionamentos de memórias futuro. 

62 De acordo com Barros (2011), a noção de temporalidade, desenvolvida por Heidegger, é aquela que está mais 

próxima à História, pois é a noção de tempo que “se refere mais intrinsecamente ao mundo humano” (BARROS, 

2011, p. 2).  

63 De acordo com Silva e Silva (2010), a ilusão de linearidade da História (História teleológica) é uma das formas 

de se conceber o tempo que se baseia na crença judaico-cristã de um único início e um único fim tanto para o 

mundo, quanto para a História. Assim, “[...] há muitas variações da crença no tempo linear: a variação religiosa 

que afirma que o mundo foi criado por Deus do nada, evolui de modo constante e culminará na destruição total, 

na volta para o nada. Assim, criado por Deus, o universo tem toda sua história dirigida para o fim, também 

determinado por Deus, onde Este irá separar os bem-aventurados dos que não merecem o Paraíso. Outra variante 

é a visão progressista nascida durante o Iluminismo, na qual a história teria seu começo nas sociedades primitivas, 

evoluindo sempre até atingir as sociedades mais desenvolvidas. Nessa visão, o tempo linear também levaria até 

um paraíso, mas um paraíso social. Essa crença influenciou visões como a comunista, que defendia uma evolução 

desde a sociedade primitiva até o mais perfeito tipo de sociedade, a comunista. Além disso, ela ainda é 

predominante em nosso dia a dia, quando consideramos que nosso próprio período é, sem dúvida, melhor do que 

os que o antecedera” (SILVA; SILVA, 2010, p. 392). Para Ricoeur (2010), também podemos observar a questão 
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Os conceitos de passado, presente e futuro exprimem a relação que se 

estabelece entre uma série de mudanças e a experiência que disso faz uma 

pessoa ou um grupo. Um instante determinado no interior de um fluxo 

contínuo apenas dá aparência de um presente em relação a um humano que 

vive, enquanto outros dão aparência de um passado ou de um futuro. [...] 

Poder-se-ia dizer que o passado, presente e futuro constituem, anda que se 

trate de três palavras diferentes, um único conceito.” (ELIAS apud HARTOG, 

2015, p. 38). 

 

Os modos de articulação entre o passado, o presente e o futuro, permeiam tanto o 

discurso historiográfico quanto o arquivístico, assim como os discursos sobre a memória. 

Assim, neste momento, colocamo-nos como iniciantes na investigação sobre o que vem a ser o 

tempo histórico, tecendo um embasamento teórico que possa contribuir para a compreensão do 

lugar dos arquivos na teia do DA. 

Para Hartog (2015), o tempo histórico é a “distância criada entre o campo da 

experiência, de um lado, e o horizonte da expectativa, de outro: ele é gerado pela tensão entre 

os dois lados” (HARTOG, 2015, p. 39). Essa definição se aproxima do que Barros (2011), ao 

seguir os caminhos desenvolvidos por Heidegger em sua análise do conceito Tempo, classifica 

como temporalidade. Para o autor, diferentemente do conceito abundante, controverso e 

generalista de tempo, temporalidade é a noção de tempo que se refere ao mundo humano, sendo 

entendida como a 

“[...] ideia que adquire sentido através da percepção humana, e pouco ou nada 

tem a ver com o tempo físico da Natureza, assim como também são produtos 

da vivência e percepção humana estas mesmas dimensões que a temporalidade 

abarca e define: o Passado, o Presente e o Futuro” (BARROS, 2011, p. 2). 

 

No Dicionário de Conceitos Históricos (2010), vemos que o tempo, “como produção 

humana, é uma ferramenta da História, visível em instrumentos como o calendário e a 

cronologia” (SILVA; SILVA, 2010, p. 391), sendo esses elementos do tempo cronológico. Ao 

afirmarem que “todas as culturas humanas indagam acerca da natureza do tempo” (SILVA; 

 

da linearidade temporal a partir do parentesco entre o tempo do calendário e o tempo físico. “[Assim, o tempo 

crônico] [...] enquanto segmentável à vontade, ele é fonte de instantes quaisquer, destituídos da significação do 

presente; enquanto ligado ao movimento e à causalidade, comporta uma direção na relação entre antes e depois, 

mas ignora a oposição entre passado e futuro; é essa direcionalidade que permite que o olhar do observador 

percorra nos dois sentidos; assim, a bidimensionalidade do percurso do olhar supõe a unidireção do curso das 

coisas; por fim, enquanto contínuo linear, comporta a mensurabilidade, isto é, a possibilidade de fazer corresponder 

números aos intervalos iguais do tempo, eles mesmos relacionados com a recorrência de fenômenos naturais.” 

(RICOEUR, 2010, pp. 181-182) 
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SILVA, 2010, p. 391), mas que constroem suas interpretações a partir de olhares e métodos 

diferenciados, os autores marcam a diferença entre tempo histórico e tempo cronológico, visto 

que a noção de tempo histórico está comumente relacionada à experiência humana ou ao tempo 

vivido (RICOEUR, 2007; 2010). 

[...] Nem todo tempo histórico é tempo cronológico, pois uma sociedade pode 

não registrar seus acontecimentos em uma cronologia, não possuindo uma 

organização de anos e séculos, sem que isso faça com que ela deixe de ter 

história. Nesse sentido, a História é a experiência humana pensada no decorrer 

do tempo, mesmo sem cronologia (SILVA; SILVA, 2010, p. 391). 

 

Percorrendo, também, o caminho entre tempo e experiência humana, Ricoeur (2007; 

2010) aborda o tempo histórico como um terceiro tempo, situando-o entre o tempo cósmico64 e 

o tempo vivido65, sem negar a importância do tempo crônico – ou tempo do calendário para a 

percepção do tempo histórico.  

Ricoeur (2007; 2010) afirma que a noção fenomenológica do tempo – abordada pelo 

autor em Tempo e Narrativa – ajudou-o a compreender a operação historiográfica, ou seja, o 

fazer histórico em si, assim como as relações entre narrativa historiográfica, arquivo, 

documento e testemunho presentes nesse fazer histórico. Dessa forma, o tempo histórico – ou 

o terceiro tempo –, para Ricoeur (2007), é uma das condições formais de possibilidade para a 

operação historiográfica. Ao comparar as suas abordagens sobre o tempo histórico, discutidas 

nos livros Tempo e Narrativa e A memória, a história, o esquecimento, Ricoeur (2007) 

afirma que  

 “[...] meu propósito, hoje, é diferente, na medida em que me importa menos 

a conciliação entre a perspectiva fenomenológica e a perspectiva cosmológica 

sobre o tempo do que a transição da memória viva à posição “extrínseca” do 

conhecimento histórico. É então como uma das condições formais de 

possibilidade da operação historiográfica que retorna a noção de terceiro 

tempo” (RICOEUR, 2007, p. 163) 

 

64 Ricoeur (2010) entende tempo cósmico diferentemente de tempo mítico. Para o autor, tempo mítico é a regra 

que preside a constituição do tempo do calendário. Para entendermos o tempo mítico precisamos “remontar para 

antes da fragmentação entre tempo mortal, tempo histórico e tempo cósmico – fragmentação já consumada quando 

nossa mediação começa –, para evocar com o mito um ‘grande tempo’ que envolve, segundo a palavra preservada 

por Aristóteles em sua Física, toda realidade. A principal função desse ‘grande tempo’ é regular o tempo das 

sociedades – e dos homens que vivem em sociedade – em função do tempo cósmico. Com efeito, [...] o tempo 

mítico instaura uma escansão única e global do tempo, ordenando, uns em relação aos outros, ciclos de duração 

diferentes, os grandes ciclos celestes, as recorrências biológicas e os ritmos da vida social. Foi assim que as 

representações míticas concorreram para a instituição do tempo do calendário (RICOEUR, 2010, p. 178).  

65 Tempo, segundo Ricoeur (2010) das experiências humanas. 
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Em A memória, a história e o esquecimento, Ricoeur (2007) discute tempo histórico 

a partir de sua relação com o tempo crônico e com a memória.  Embasado em Benveniste66, 

afirma que o tempo crônico apresenta três questões principais: a marcação de um acontecimento 

fundador ou um momento axial (um marco zero) que define o eixo do tempo a ser trabalhado, 

fornecendo, também, referência a todos os outros acontecimentos históricos; o percurso dos 

acontecimentos marcados nessa linha temporal a partir de duas direções opostas ao marco zero 

(posições de posterioridade e de anterioridade); e a constituição de unidades para delimitar e 

determinar os intervalos desta linha temporal (que em boa parte das sociedades ocidentais 

convencionou-se como dias, meses e anos) (RICOEUR, 2007; 2010). A partir destas datações 

– e da capacidade das sociedades humanas de estabelecerem o tempo crônico – e das 

experiências vividas – no que o autor chama de tempo vivido, ou ainda de tempo da memória 

– que podemos estabelecer o tempo histórico. Desta forma, 

[...] em certo sentido, a datação, enquanto fenômeno de inscrição, não é 

desprovida de vínculos com a capacidade para a datação, com uma 

databilidade originária, inerente à experiência viva e, singularmente, ao 

sentimento de distanciamento do passado e à apreciação da profundidade 

temporal. (RICOEUR, 2007, p.163) 

 

O tempo histórico, portanto, inscreve as experiências humanas no tempo crônico a partir 

de instrumentos discursivos que, inaugurado com uma declaração de tempo presente – a 

declaração e o estabelecimento de um ‘hoje’ – instaura um tempo passado e um tempo futuro. 

Ricoeur (2010) aponta que é a partir de uma noção fenomenológica do presente que 

concebemos sentido a ideia de que houve um ontem e de que haverá um amanhã, onde um 

determinado novo evento pode romper com uma era anterior e inaugurar uma nova, diferente 

de todos os eventos anteriores. Isso ocorre, por exemplo, tanto na declaração do presente no 

tempo vivido, quanto no estabelecimento do acontecimento axial, no tempo do crônico. Desta 

forma, não existe nem passado e nem futuro no tempo histórico “enquanto um instante não for 

determinado como ‘agora’, como hoje, portanto, como presente” (RICOEUR, 2010, p. 183). 

[...] não há nada que diga que determinado dia do calendário tomado em si 

mesmo é passado, presente ou futuro, como nas cláusulas de um tratado, ou 

 

66 De acordo com Le Goff (2013) Émile Benveniste (1965) estabelece a seguinte distinção entre as categorias de 

tempo: “tempo físico, ‘contínuo, uniforme, infinito, linear, divisível à vontade’; tempo cronológico ou ‘tempo de 

acontecimentos’ que, socializado, é o tempo do calendário; tempo linguístico, que ‘tem o próprio centro no 

presente da instância da palavra’, o tempo do locutor” (LE GOFF, 2013, p. 199).  
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um acontecimento passado, numa crônica. Para ter um presente [...] é preciso 

que alguém fale; o presente é então assinalado pela coincidência entre o 

acontecimento e o discurso que o anuncia; para chegar ao tempo vivido a partir 

de um tempo crônico é portanto preciso passar pelo tempo linguístico, referido 

ao discurso; é por isso que determinada data, completa e explícita, não pode 

ser dita nem futura nem passada se ignorarmos a data da enunciação que a 

pronuncia (RICOEUR, 2010, p. 184). 

 

A partir das considerações sobre o tempo histórico podemos nos perguntar: qual o papel 

do presente nas narrativas sobre o passado? De acordo com Le Goff (2013), o passado, narrado 

a partir da perspectiva histórica, é ao mesmo tempo passado e presente. Dado que, à medida 

que o passado é apreendido no presente – respondendo as suas perguntas, as suas demandas, 

aos seus jogos de poder – as narrativas sobre o passado apropriadas como discurso histórico 

não pertencem mais ao passado, mas pertencem ao hoje, ou seja, pertencem ao presente. É, 

portanto, a partir do presente que recortamos o passado, analisamos determinadas 

temporalidades, discorremos sobre modos de vida que nos antecederam. 

Para analisar as maneiras como as sociedades experimentam o tempo e como 

articularam – e ainda articulam – as categorias de passado, presente e futuro, Hartog (2015) 

desenvolveu o recurso que chamou de regime de historicidade e analisou o fenômeno que 

denominou de Presentismo, no trabalho intitulado Regimes de Historicidade: presentismo e 

experiências do tempo. Para o autor, regime de historicidade é um instrumento de análise que 

permite verificar as relações que as sociedades mantêm com seus passados. Assim, um regime 

de historicidade pode ser entendido pelas seguintes afirmações: é uma fórmula historiográfica, 

um tipo de recorte, não sendo um objeto dado e nem natural; assim como, é um meio de 

pesquisa, um instrumento de comparação que torna as experiências no tempo mais inteligíveis 

ao pesquisador. Hartog (2015) nos oferece sua própria definição: 

[O Regime de Historicidade] não é uma realidade dada. Nem diretamente 

observável nem registrado nos almanaques dos contemporâneos; é construído 

pelo historiador. Não deve ser assimilado às instâncias de outrora: um regime 

que venha suceder mecanicamente a outro, independentemente de onde venha. 

Não coincide com as épocas (no sentido de Bossuet ou de Condorcet) e não 

se calca absolutamente nestas entidades incertas e vagas que são as 

civilizações. Ele é um artefato que valida sua capacidade heurística. Noção, 

categoria formal, aproxima-se do tipo-ideal weberiano. Conforme domine a 

categoria do passado, do futuro ou do presente, a ordem do tempo resultante 

não será evidentemente a mesma. Por essa razão, certos comportamentos, 

certas ações, certas formas de historiografia são mais possíveis do que outras, 

mais harmônicas ou defasadas do que outras, desatualizadas ou malogradas. 

Como categoria (sem conteúdo), que pode tornar mais inteligíveis as 

experiências do tempo, nada o confina apenas ao mundo europeu ou ocidental. 
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Ao contrário, sua vocação é ser um instrumento comparatista: assim o é por 

construção. (HARTOG, 2015, p. 13)  

 

Para Hartog (2015) o regime de historicidade pode ser utilizado sob dois olhares, sendo 

um em um âmbito mais estrito e o outro, mais abrangente. No sentido mais estrito, o regime de 

historicidade nos ajudaria a observar como “uma sociedade trata seu passado e trata do seu 

passado” (HARTOG, 2015, p. 29); no olhar mais amplo, a ideia designa “a modalidade de 

consciência de si de uma comunidade humana” (HARTOG, 2015, p. 29), ou seja,  

[...] [Como] ela “reage” a um “grau de historicidade” idêntico para todas as 

sociedades. Mais precisamente, a noção devia poder fornecer um instrumento 

para comparar os tipos de história diferentes, as também e mesmo 

primeiramente, eu acrescentaria agora, para colocar em foco modos de relação 

com o tempo: formas da experiência do tempo, aqui e lá, hoje e ontem. 

Maneiras de ser no tempo. Se, do lado da filosofia, a historicidade, cuja 

trajetória Paul Ricoeur reconstituiu de Hegel até Heidegger, designa “a 

condição do ser histórico”, ou ainda “o homem presente a si mesmo enquanto 

história” aqui, estaremos atentos à diversidade dos regimes de historicidade” 

(HARTOG, 2015, p. 29). 

 

Por sua vez, o presentismo é um modo de articulação entre as categorias de passado, 

presente e futuro, exclusivo da contemporaneidade ocidental, que pode ser analisado a partir da 

perspectiva dos regimes de historicidade. O autor afirma que a hipótese do presentismo está 

associada à ideia de crise financeira disseminada nas sociedades capitalista a partir de 2008. 

Como consequência, a superação desta desencadeou uma crise na prospecção do futuro, ou 

ainda "uma dificuldade para enxergar além" (HARTOG, 2015, p. 10). Ou seja, para Hartog, 

estamos imersos em um presente único, um ganho imediato, uma espécie de "tirania do instante 

e da estagnação de um presente perpétuo" (HARTOG, 2015, p. 11). 

Assim, para Hartog (2015), o presentismo não é uniforme e nem unívoco, coexistindo, 

numa mesma sociedade, diversas formas de vivenciá-lo, de experimentá-lo: pode-se perceber 

o presentismo como aceleração e mobilidade; como uma transição desacelerada pela 

sobrevivência diária, marcada pela falta de passado de um grupo específico; ou ainda, como um 

futuro ameaçador. De acordo com Hartog (2015), essas formas de percepção do fenômeno 

variam de acordo com os lugares sociais ocupados por determinados grupos. O presentismo, 

portanto, “considera o passado tendo em vista o presente” (p. 27), e foi pensada, principalmente, 

para responder às novas perguntas e os novos problemas relacionados abordados por 

historiadores do tempo presente. 
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Ao historiador foi solicitado, muitas vezes exigido, que respondesse às 

demandas múltiplas da história contemporânea ou muito contemporânea. 

Presente em diferentes frentes, essa história encontrou-se, em particular, sob 

os holofotes da atualidade judiciária, durante processos por crimes contra a 

humanidade, que têm por característica primeira lidar com a temporalidade 

inédita do imprescritível (HARTOG, 2015, p. 27). 

 

Os diversos pontos discutidos por Hartog (2015) ao longo do trabalho em questão tocam 

os temas analisados nesta tese. Vemos que as novas demandas, abordadas pela História do 

tempo presente e analisadas pelo autor sob a ótica do presentismo, vem ao encontro das 

urgências suscitadas pelo Dispositivo de Arquivo e as estratégias estabelecidas pelo DA em 

resposta a essas questões, como o exemplo anteriormente apresentado: as mudanças nos 

discursos memorialísticos para responder as memórias sensíveis e traumáticas do século XX.  

Hartog (2015) afirma que a lógica do presentismo resultou em diversas crises temporais 

– crises nas ordens67 do tempo –, que podemos considerar como as urgências a serem 

respondidas pelos dispositivos. Assim, para o autor, as crises do tempo identificadas ao longo 

do século XX floresceram após os grandes acontecimentos traumáticos do mesmo século. Desta 

forma, determinados ambientes de crise podem ser observados desde o fim da Primeira Guerra 

Mundial, até a onda memorialística (HARTOG, 2015) a partir dos anos de 1980. A relação, 

neste caso, não é apenas do passado com o presente, mas também, do presente com o futuro. 

O próprio curso da história recente, marcado pela queda do muro de Berlim 

em 1989 e pela derrocada do ideal comunista trazido pelo futuro da 

Revolução, assim como a escalada de múltiplos fundamentalismos, abalaram, 

de uma maneira brutal e duradoura, nossas relações com o tempo. A ordem do 

tempo foi posta em questão, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Com mistos 

de arcaísmo e de modernidade, os fenômenos fundamentalistas são 

influenciados, em parte, por uma crise do futuro, enquanto as tradições, às 

 

67 Apontamos que a noção de ordem desenvolvida pelo autor, ao abordar as ordens do tempo analisadas a partir 

dos regimes de historicidade, se aproximam da perspectiva de dispositivo proposta por Foucault, ao mesmo tempo 

que mantém uma certa distância epistemológica. Vejamos o que Hartog (2015) define como ordem do tempo. Para 

o autor “ninguém duvida de que haja uma ordem do tempo, mais precisamente, ordens que variaram de acordo 

com os lugares e as épocas. Ordens tão imperiosas, em todo caso, que nos submetemos a elas sem nem mesmo 

perceber: sem querer ou até não querendo, sem saber ou sabendo, tanto elas são naturais. Ordens com as quais 

entramos em choquem caso nos esforcemos para contradizê-las. As relações que uma sociedade estabelece com o 

tempo parecem ser, de fato, pouco discutíveis ou quase nada negociáveis” (HARTOG, 2015, p. 17). Apesar de 

diversas semelhanças – como as formas de constituir sujeitos, práticas sociais, instituições, dentre outras coisas –

, as características destacadas pelo autor em relação as ordens do tempo a transformam em um espaço duro de 

transformações, onde as mudanças são pouco discutíveis ou negociáveis. Vimos que nos dispositivos, os jogos de 

força, estabelecidos pelos elementos que ali estão arranjados, promovem novos movimentos aos dispositivos de 

acordo com os pesos de determinadas relações. Ao contrário das ordens do tempo, os dispositivos são móveis e 

flexíveis, se modificando para responder a urgências. 
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quais se voltam para responder às infelicidades do presente, são, na 

impossibilidade de traçarem uma perspectiva do porvir, amplamente 

‘inventadas’. (HARTOG, 2015, p. 19-20). 

 

Podemos dizer, portanto, que o Dispositivo de Arquivo também é um instrumento de 

análise construído no presente para analisar as relações entre Estado, instituições, sujeitos, 

saberes, escrita, dentre outros elementos, que mantiveram – e mantém – determinados 

funcionamentos como instrumentos legitimadores de narrativas sobre o passado. O Dispositivo 

de Arquivo inscreve essas relações de força no real. Contudo, são os sujeitos que fazem os 

recortes possíveis de análise no DA, a partir de seus olhares e demandas do presente. A 

discussão sobre tempo histórico, presentismo e ordens do tempo propostas nessa seção 

colaboram para afirmarmos que o DA opera no presente para instituir os usos – e, por vezes, 

abusos – do passado. O DA, fornece, assim, as condições de possibilidade para o 

estabelecimento das narrativas legitimadas sobre o passado e, como efeito, estabelece quais 

tipos de narrativas serão possíveis e quais não serão. 

5.2 Entre os poderes dos arquivos e a violência arquivística: passado e futuro no presente 

do arquivo 

As narrativas que buscam apreender o passado – seja por intermédio dos testemunhos 

ou dos documentos – se utilizam, primordialmente, da concepção de tempo histórico. Definir o 

que é passado, o que é presente e o que é futuro, assim como determinar quais são os 

acontecimentos primordiais (marco zero) que estabelecem essa linearidade temporal, são 

fundamentais para essas narrativas. De acordo com Le Goff (2013), esses cortes temporais 

estabelecidos nas narrativas sobre o passado podem ser entendidos como cortes ideológicos e 

são observáveis na maior parte das sociedades históricas68. 

 

68 Le Goff destaca diversos exemplos relacionados às disputas pela definição dos acontecimentos fundadores, 

principalmente em relação a formação de nações mais recentes – como diversas nações africanas. Assim, “a Itália, 

por exemplo, conheceu dois pontos de partida do presente que constituem um elemento importante da consciência 

histórica dos italianos de hoje: O Renascimento e a queda do fascismo. Mas essa definição do presente, que é, de 

fato, um programa, um projeto ideológico, defronta-se muitas vezes com o peso de um passado muito mais 

complexo. Gramsci escreveu sobre as origens do Renascimento: ‘Na Itália, a tradição da universalidade romana e 

medieval põe entraves ao desenvolvimento das forças nacionais (burguesas), para além do domínio puramente 

econômico-municipal, isto é, as ‘forças’ nacionais só se tornaram uma ‘força’ nacional depois da Revolução 
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Todas as sociedades que provavelmente interessam ao historiador têm um 

passado, pois mesmo as colônias mais inovadoras são povoadas por pessoas 

que vêm de alguma sociedade com uma longa história. Ser membro de 

qualquer comunidade humana é situar-se em relação ao seu passado, mesmo 

que apenas rejeitando-o. O passado é, portanto, uma dimensão permanente da 

consciência humana, um componente inevitável das instituições, valores e 

outros padrões da sociedade humana (HOBSBAWN, 1972, p. 3, tradução 

nossa). 

 

Hobsbawn (1972), como destacado acima, afirma que há uma consciência sobre o 

passado que é inerente à consciência humana. Contudo, partindo desta assertiva, há ainda, um 

abismo entre o que chamamos de consciência humana sobre o passado e as construções 

deliberadas de narrativas legítimas e institucionalizadas sobre o passado, o que pode ser 

denominado como passado social formalizado (HOBSBAWN, 1972).  

Há, portanto, de acordo com Le Goff (2007), neste modo de compreensão do passado, 

uma organização deste a partir de procedimentos metodológicos que constroem narrativas e 

estabelecem os cortes ideológicos, que acabam por desaguar em “um continuum significativo e 

interpretável do tempo” (SARLO, 2007, p. 12). Esse continuum representa o modo linear de 

interpretação temporal que gera a sensação de causa e efeito dos acontecimentos e, por sua vez, 

naturaliza o fato de que ao falarmos sobre o passado, sempre remetemos ao nosso presente e 

possibilidades de futuro. 

Lembra-se, narra-se ou se remete ao passado por um tipo de relato, de 

personagens, de relação entre suas ações voluntárias e involuntárias, abertas e 

secretas, definidas por objetivos ou inconscientes; os personagens articulam 

grupos que podem se apresentar como mais ou menos favoráveis à 

independência de fatores externos a seu domínio. Essas modalidades do 

discurso implicam uma concepção do social e, eventualmente, também da 

natureza. Introduzem um tom dominante nas ‘visões do passado’ (SARLO, 

2007, p. 12) 

 

O tom dominante nas visões do passado, como colocou Sarlo (2007), permite a reflexão 

sobre os caminhos definidos e delimitados pelo Saber para a construção de narrativas sobre o 

tempo passado. Assim, mesmo o passado sendo, segundo Hobsbawn (1972) “uma seleção 

particular da infinitude do que é lembrado ou capaz de ser lembrado” (1972, p.7, tradução 

 

Francesa e da nova posição que o papado ocupa na Europa. [...] A observação de Gramsci permite avaliar em que 

medida a relação com o passado [...] é mais pesada para uns povos do que para outros (LE GOFF, 2013, p. 194). 
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nossa), não são todas as lembranças comuns das sociedades que são estabelecidas como passado 

social formalizado. 

Para Hobsbawn (1972), o passado social formalizado é rígido e seu escopo depende de 

determinadas circunstâncias. É rígido porque estabelece certos padrões para o presente 

(HOBSBAWN, 1972), a partir das visões do presente – um dos motivos de ser um domínio em 

disputa. E seu escopo é variável, pois está atrelado aos arranjos do DA, estabelecendo, a partir 

do presente, o que deve pertencer ou não a este passado social formalizado. As ordenações do 

DA – que operam a partir de suas estratégias do presente – acabam por limitar também a 

construção de sentidos sobre este passado formalizado, que, por sua vez, colocam em evidência 

determinados conhecimentos sob a chancela do legítimo, do autorizado e do verdadeiro. 

Na tentativa de se afastar de um discurso sobre o passado único e totalizante, Le Goff 

(2013) faz uma ressalva: por haver o estabelecimento de sentidos na construção do 

conhecimento sobre passado, deve-se ter em mente a necessidade de realizar, a partir do 

presente, releituras constantes sobre o passado. Assim, as tentativas de construção de novos 

sentidos para o passado o transformam em um ambiente de disputas, tanto por parte de grupos 

da sociedade civil quanto dos Estados. As relações entre sociedade e Estado com seus passados 

são, portanto, muito mais complexas do que apenas uma ordenação cronológica de lembranças 

e de eventos (LE GOFF, 2013). A disputa está justamente na definição de quem está autorizado 

a estabelecer os sentidos, os cortes ideológicos e as lembranças. 

Contudo, os usos do passado – como instrumentos políticos, por exemplo –aparecem 

não apenas nas disputas de grupos sociais por pertencimento, reconhecimento e reparação nos 

Estados democráticos. Os usos, e muitas vezes abusos, do passado e o controle do 

estabelecimento de sentidos, são apontados por Todorov (2002) como método e técnica para 

controle de informação em regimes como na Alemanha nazista e na URSS. Assim, Todorov 

(2002) afirma que “os regimes totalitários do século XX revelaram a existência de um perigo 

antes insuspeitado: o de um domínio completo sobre a memória” (TODOROV, 2002, p. 135). 

Para o autor, essa situação peculiar encontrada nos regimes do século XX não significa 

que não houve em outros tempos históricos modos de orientar as narrativas oficiais sobre o 

passado como, por exemplo, a eliminação de documentos oficiais relacionados a outros 

governos, de bibliotecas e de templos e lugares sagrados.  

A grande diferença estabelecida por Todorov (2002) é que as tiranias do século XX se 

utilizam do controle dos meios de comunicação e de informação, sistematizando não apenas a 
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organização e controle da produção do conhecimento sobre o passado, como também do que se 

pode conhecer no presente e dos vestígios deixados para o futuro69. É, portanto, a manipulação 

do tempo operada em sua forma mais consciente e visível possível. 

Um caso particularmente instrutivo é o de Jerzy Gliksman. Judeu polonês, 

socialista, ele segue para a URSS em 1935 como turista simpatizante; jurista 

de formação, pede para visitar um campo de reabilitação. Levam-no a 

Bolchevo, não longe de Moscou, onde ele fica maravilhado aoa ver as faces 

radiosas dos jovens delinquentes, agora reeducados. Cinco anos mais tarde, 

Gliksman se encontra na parte da Polônia ocupada elo Exército Vermelho, de 

acordo com o pacto germano-soviético assinado por Ribbentrop e Molotov; 

começa então uma segunda temporada nos campos, desta vez involuntária e 

bem mais longa: suas impressões, agora, são muito diferentes. Por toda parte, 

uma encenação eficaz conquista a adesão dos observadores (os quais, é 

verdade, não querem senão acreditar). Os nazistas jamais souberam fazer a 

mesma coisa. (TODOROV, 2002, p. 139) 

 

Os Estados democráticos que buscam olhar para seus passados obscurecidos por 

regimes totalitários enfrentam não apenas a questão da falta de vestígios deixada por aqueles 

regimes. Segundo Levi (2001), enfrentam também movimentos de negação e desvalorização do 

passado, a partir da criação de correntes históricas ditas revisionistas que apelam, muitas vezes 

ao Estado, utilizando-se da falta de evidências probatórias – como documentos, por exemplo – 

para desmentir as declarações e testemunhos de grupos que viveram e sofreram com os regimes 

totalitários70.  

As discussões sobre disputas pelos sentidos do passado nos fazem construir a seguinte 

pergunta:  qual o lugar que as narrativas autorizadas sobre o passado ocupam nas sociedades 

ocidentais contemporâneas? Ou ainda, quem está autorizado a construir essas narrativas 

legitimadas sobre o passado? 

 

69 Millar (2006) afirma que ataques em tempos de guerra a arquivos, bibliotecas e museus são tentativas deliberadas 

de erradicar a identidade de determinados grupos sociais, além da tentativa dos grupos dominantes de controlar as 

ferramentas e os marcos de memória. A autora cita alguns exemplos contemporâneos desses acontecimentos, como 

nas guerras na Bósnia e no Camboja, além das destruições promovidas pro grupos radicais do Irã e do Iraque. 

70 A negação do Holocausto, por exemplo, foi colocada em julgamento durante a década de 1990, na Inglaterra. O 

episódio é narrado em livro e filme – ambos com o nome Negação – que retrata o polêmico julgamento da 

historiadora americana Deborah Lipstadt que teve que provar, perante o tribunal britânico, a veracidade das mortes 

de judeus em câmaras de gás durante a Alemanha nazista. O repúdio, por parte da comunidade acadêmica de 

historiadores, de alguns Estados democráticos e de órgãos transnacionais – como a ONU – aos posicionamentos 

de alguns historiadores e outros estudiosos de correntes ditas revisionistas/negacionistas, é crescente e, com relação 

ao Holocausto, pode ser visto a partir do destaque de alguns acontecimentos feito pelo Museu e Memorial do 

Holocausto (EUA) no seguinte endereço: < https://encyclopedia.ushmm.org/content/pt-br/article/holocaust-

denial-key-dates>. 
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Conforme analisado no capítulo anterior, os usos e abusos do passado e os ambientes de 

disputa, em parte das sociedades ocidentais contemporâneas, estão relacionados ao que 

Huyssen (2000) aponta como cultura de memória e com o fenômeno do “passados presentes”. 

Para o autor, a partir dos anos de 1980, há uma mudança na forma pela qual as sociedades 

ocidentais relacionam as suas experiências com o tempo: o foco – que desde o crescimento do 

modernismo foi interpretado a partir da perspectiva dos “futuros presentes”71 – foi alterado para 

o que o autor chamou de “passados presentes”. Huyssen (2010; 2014a), mesmo acreditando que 

a noção de futuro ainda “opera no imaginário neoliberal da globalização financeira electrónica, 

sendo uma versão do anterior e largamente desacreditado do paradigma da modernização” 

(HUYSSEN, 2014b, p. 55), acredita que as experiências com o tempo na contemporaneidade 

são indissociáveis da lógica dos “passados presentes” ou da perspectiva do passado que nunca 

passa (ROUSSO, 2009). 

Recordamos que, para Huyssen (2000; 2014b), a perspectiva dos “passados presentes” 

foi desenvolvida a partir de uma necessidade da sociedade contemporânea de rememorar, 

estando essa necessidade não relacionada apenas aos passados sensíveis e traumáticos daquela 

sociedade. É, de acordo com o autor, o mundo do “consumo de memória” que indica que as 

operações com o passado “entraram no mercado simbólico do capitalismo tardio com tanta 

eficiência como quando foram objeto privilegiado das instituições escolares desde o fim do 

século XIX” (SARLO, 2007, p. 11). 

Essa dimensão política [... dos usos do passado] foi acompanhada, no 

Ocidente, por uma transição mais generalizada da crença dominante no futuro 

da modernização para um investimento muito difundido no passado, através 

de ondas de nostalgia e moda retrô. Para alguns, essa obsessão recente com a 

memória marca uma necessidade crescente de historicidade num mundo de 

obsolescência planejada, bem como no presente em eterna expansão da cultura 

do consumo. Outros temem que a ubiquidade do discurso sobre a memória, 

no público e na mídia, ameace o conhecimento histórico objetivo, eliminando 

as barreiras entre passados inventados e o presente vivido. Na verdade, a 

própria memória pode tornar-se uma mercadoria a ser colocada em circulação 

por uma indústria voraz da cultura, sempre em busca de novos floreados.” 

(HUYSSEN, 2014a, p. 139) 

 

Assim, os novos usos – e até abusos – do passado, ou da memória como nos aponta 

Huyssen (2014a), abrem espaço para as discussões sobre os usos do testemunho, sobre as 

 

71 Huyssen está se baseando na noção de futuros passados de Reinhart Kosseleck. 
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noções de responsabilidade e herança de uma determinada sociedade e sobre o temor ao 

esquecimento (HUYSSEN, 2000; SARLO, 2007). Desta forma, destacamos em Huyssen 

(2000) algumas questões que demostram a perspectiva dos “passados presentes”, agregando, 

ainda, alguns acontecimentos em âmbito nacional que puderam ser observados nos últimos anos 

e que se encaixam nesse movimento: 

• Restaurações urbanas a partir das reformas de velhos centros urbanos, aldeias museu e 

outros projetos arquitetônicos voltados ao resgate do passado sob o discurso de 

preservação do patrimônio. No Rio de Janeiro vemos a revitalização do Cais do Porto e 

de todo o centro da Cidade, dando acesso às áreas antigas da cidade e agregando a elas 

novos aspectos culturais; 

• O consumo de uma moda retrô com a comercialização de objetos, roupas e estilos 

apropriados de uma época passada e que são incorporados à estética atual; 

• A automusealização e autoexposição através da construção de uma literatura 

confessional e gravações de vídeos pessoais utilizando-se da facilidade oferecida pelos 

novos recursos audiovisuais. Ressaltamos que Huyssen está escrevendo antes do 

crescimento das redes sociais, vide Facebook e Instagram. Atualmente percebemos que 

a automusealização e a autoexposição estão muito mais evidentes; 

• O crescimento de literaturas autobiográficas e de romances históricos que sãos 

consumidas por um grande público fora da academia. Temos alguns exemplos de 

escritores como Ken Follett, que trabalha com histórias de guerras, Phelippa Gregory, 

que desenvolve seus romances a partir da análise do reinado de Henrique VIII e de sua 

família e, no Brasil, Mary Del Priori que trabalha com a família real portuguesa; 

• Desenvolvimento de canais dedicados à disseminação de conteúdos históricos – como 

o History Channel – além do crescimento de exposições fotográficas e filmes 

documentários que usam o testemunho e os documentos de arquivo como fontes para a 

construção de suas narrativas. 

 

Apesar dos movimentos sobre a cultura de memória e a demanda por passado não ser 

observada somente nos países europeus – visto que é um movimento realizado pelos Estados 

democráticos que buscam rever seus passados sociais formalizados – Heymann (2006) destaca 

que muitos Estados têm perspectivas diferentes sobre o de dever de memória e a memória justa. 
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A autora aponta que na França a “questão memorial parece uma obsessão, o que levou Henry 

Rousso a cunhar a expressão ‘o passado que não passa’ para referir-se à memória da Ocupação 

e da II Guerra” (HEYMANN, 2006, p. 15) e o que levou também a gestão dos traumas coletivos 

pelo Estado a partir da construção de políticas públicas memorialísticas.   

Assim, a autora destaca os seguintes usos francêses para o acionamento do passado: 

como arma política na busca por reconhecimento e direitos, diante o Estado; na disputa por 

políticas públicas em favor de grupos sociais; como arma na disputa por representatividade nas 

narrativas sobre o passado social formalizado; e na disputa, entre historiadores, legisladores, 

mídia, juízes, para estabelecer quem é autorizado e pode construir narrativas legítimas sobre o 

passado (HEYMANN, 2006, p. 16). 

Seguindo o caminho de Heymann (2006), pontuamos que no Brasil o discurso sobre o 

dever de memória foi pouco apropriado tanto pelo Estado, na gestão dos passados sensíveis, 

quanto por grupos da sociedade civil – incluindo aqui os grandes meios de comunicação – que 

se valem do consumo de memória ou dos usos do passado para reconhecimento e reparação de 

direitos. Portanto, para a autora, mesmo com a disseminação de uma cultura de memória e com 

os usos e abusos do passado por sociedades democráticas, o Brasil ainda luta “contra a alcunha 

de país sem memória”72 (HEYMANN, 2006, p. 15).  

Desta forma, a autora destaca que os usos do passado variam conforme as formações 

culturais e políticas das sociedades em questão e os diferentes contextos históricos e sociais 

(HEYMANN, 2006). Mantendo nossa argumentação, afirmamos, portanto, que os usos e 

abusos da memória e das noções de dever de memória, memória justa, demanda por memória, 

vão variar de acordo com as mudanças no próprio DA, com as maneiras que cada formação 

social estabelece e constrói seu conhecimento sobre o passado e como se projetam para o futuro. 

 

72 Este artigo foi escrito pela autora em 2006, anteriormente da criação de projetos brasileiros como “Memórias 

Reveladas”, da criação da Comissão Nacional da Verdade e da publicação da Lei 12.527/2011 conhecida por Lei 

de Acesso à Informação que estão inseridos no contexto dos passados presentes e do dever de memória. Contudo, 

mesmo com os novos projetos que acionam cada vez mais os passados sensíveis brasileiros vemos, ainda, uma 

grande diferença entre os usos desse passado por parte do Estado brasileiro e de outros países, principalmente a 

França. Por não ser o objetivo desta tese realizar uma análise sobre a efetividade desses projetos com relação à 

construção de novas narrativas sobre o passado que desmitificasse a alcunha da falta de conhecimento sobre o 

passado brasileiro, sugerimos, no âmbito dos estudos dos arquivos e da Ciência da Informação, os trabalhos de 

Thiesen (2014) intitulado Documentos Sensíveis, Marques e Stampa (2015) intitulado Arquivo, Direito à 

Memória e à Verdade no mundo dos trabalhadores, Côrbo (2013) intitulado Comissão da Verdade: 

documentos e a validez do discurso e Elias (2017) intitulado Arquivo, verdade e o processo de transição 

democrática no Brasil.  
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[...] sem reiterar estereótipos ou projetar idealizações, parece claro que a 

memória assume significados diferentes dependendo da realidade social na 

qual se manifesta. Os “usos” feitos da memória, portanto, diferem de forma 

significativa de acordo com cada formação social e política, com suas 

características históricas e culturais. Se é verdade que o interesse pela 

memória, nos dias de hoje, assumiu uma dimensão bastante generalizada, 

manifestando-se em diferentes domínios, da política às artes, da ciência ao 

mercado, o que levou alguns analistas a sugerirem que a memória teria se 

tornado objeto de um verdadeiro culto, parece importante frisar que o lugar 

político que a memória ocupa difere de um contexto social para outro. [...] a 

memória, ainda que acionada, não mobiliza os mesmos sentimentos, não 

produz os mesmos desdobramentos, não tem, enfim, os mesmos sentidos 

(HEYMANN, 2006, pp. 16-17). 

 

Retomando os discursos globais sobre a demanda por passado – que navega por mares 

éticos e políticos da “cultura de memória”, como nos apontou Ricoeur (2007) e Huyssen (2000) 

– afirmamos que é a partir do estabelecimento dessa demanda no presente que reconstroem-se 

narrativas e conhecimentos sobre o passado, elaboram-se políticas de memória73 e, 

consequentemente, políticas de esquecimento, constroem-se memoriais, centros de 

documentação e arquivos em nome de um discurso que apela à memória justa democrática: 

enquanto os traumas e violências remetem ao passado, “o valor exemplar” orienta a um futuro” 

(RICOEUR, 2007, p. 99).  

Apontamos, então, que o jogo com o tempo histórico – seja a partir das definições de 

formas de conhecimento sobre o passado, da legitimação desses saberes por via da 

institucionalização, do estabelecimento de sentidos nessa produção de conhecimento, na 

seleção do que será lembrado e do que será esquecido, da construção de políticas e de arquivos 

que acumulam documentos sob a ótica da permanência, ou seja, da seleção e do estabelecimento 

de narrativas sobre o passado e expectativas de futuro por meios autorizados e validados de 

produção e acúmulo dessas narrativas – são delimitados pelos jogos de poder e pelas correlações 

de força ordenados pelo DA.  

 

73 De acordo com Michel (2010), “pode-se chamar de políticas da memória o conjunto de intervenções de atores 

públicos que objetivam produzir e impor lembranças comuns a uma dada sociedade, em favor do monopólio de 

instrumentos de ações públicas (comemorações oficiais, programas escolares de história, leis memoriais, panteões, 

etc.). A construção de uma narrativa coletiva feita pelos poderes públicos é parte integrante desse modo de ação 

pública. Essas narrativas se orientam a supostamente unir membros de uma sociedade ao redor de uma história 

comum, mesmo se essas configurações narrativas dizem mais sobre a maneira pela qual o poder se coloca em cena 

e seus valores do que propriamente sobre a memória coletiva sobre a qual supostamente se apoiaria” (MICHEL, 

2010, pp. 14-15). 
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Contudo, não são todas as formas de interpretar o tempo, pelas diversas sociedades, que 

são definidas pelo DA. O que podemos afirmar é que cada elemento ordenado na rede do DA, 

que, por sua vez, estão inter-relacionados a outros elementos e que constituem as linhas de força 

dos jogos de poder e saber, tem sua participação na manipulação do tempo, construindo, 

ordenando, estabelecendo as formas legitimadas e autorizadas de conhecimento do tempo 

histórico.  

Considerando, portanto, que as relações ordenadas no DA estabelecem elementos que 

têm autoridade e legitimidade para selecionar e fixar os sentidos sobre o conhecimento do 

passado, nos perguntamos: quais são os lugares autorizados a falar sobre o passado?  

Podemos afirmar que em grande parte essas vias autorizadas passam pelo Estado74, seja 

de forma direta ou indireta como alguns dos exemplos a seguir: a projeção e efetividade de 

políticas de memória, incluindo aqui os aparatos burocráticos em prol das políticas de reparação 

e de reconhecimento, do estabelecimento de marcos comemorativos, da criação de museus e 

arquivos; o estabelecimento dos parâmetros nacionais para o ensino de História em âmbito 

escolar; as verbas e financiamentos disponibilizados para os cursos universitários voltados para 

discussões nos campos da História, da Memória Social, da Sociologia, dentre outros, incluindo 

aqui verbas para pesquisa, publicação de livros, organização de eventos, criação de arquivos e 

centros de memória vinculados às universidades.  

 

74 Lembramos que há diversas outras formas de conhecimento sobre o passado que não passam por vias do Estado. 

São vias múltiplas, não oficiais, que englobam outros meios de transmissão a partir da oralidade, da família, 

comunidades, associações religiosas, por exemplo, que, por sua vez, disputam espaço na memória oficial a partir 

de seus “empreendedores de memória” (MICHEL, 2010, p. 19). Huyssen (2000; 2014b) e Winter (2001) apontam 

essas outras formas, porém se posicionam a partir de formas institucionalizadas de falar sobre esse passado, 

principalmente, aquelas que englobam um discurso nacional ou transnacional. Este é o caminho que seguimos 

nesta tese e, por isso, o enfoque dado ao Estado na seleção e construção dessas narrativas. Vale destacar uma 

passagem de Winter (2001) sobre sua posição contrária ao local escolhido para a criação do Museu do Holocausto 

em Berlim e como aponta que existem outros meios de compartilhamento dessas lembranças que não apenas são 

ritos comemorativos patrocinados pelo Estado. Assim, “o caso do novo memorial do Holocausto a ser construído 

perto do portão de Brandemburgo, em Berlim, mostra as implicações deste cenário comemorativo. O monumento, 

a poucos passos do novo Reichstag e do bunker de Hitler, é inevitavelmente parte da história da Alemanha 

renascida. Alguns acreditam que o monumento é uma parte essencial e adequadamente colocada da história; outros, 

e eu sou um deles, opuseram-se à localização de um monumento comemorativo às vítimas do Holocausto dentro 

de tal narrativa. Colocar o monumento no coração da capital nacional, geograficamente e metaforicamente, 

também chama a atenção de muitas formas comemorativas originais e sensíveis em Berlim e em outras partes da 

Alemanha. Concentrar-se no nível nacional de notação, a meu ver, configura erroneamente o problema de como 

lembrar as vítimas do Holocausto. A alternativa a um monumento nacional não é nada; de fato, o conjunto de 

formas comemorativas locais de pequena escala é inteiramente consistente com a natureza federal, regionalizada 

e ricamente complexa da história cultural alemã, e ajuda a mostrar multiplicidade de significados de recordação e, 

de fato, de história, perdidos em grandes narrativas nacionais” (WINTER, 2000, pp. 58-59). 
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Mesmo em regimes democráticos, o Estado patrocina e ao mesmo tempo seleciona, 

institucionaliza e legitima o conhecimento sobre o passado. Ao falar sobre as comemorações 

patrocinadas pelo Estado, Winter (2001) afirma que elas são ritos “politicamente sancionados 

e politicamente financiados de lembrar em público, ajustado a uma narrativa pública ou 

politicamente aprovada (WINTER, 2001, p. 54). Podemos expandir esse exemplo para todas as 

formas institucionalizadas e legitimadas de falar sobre o passado, afirmando que o 

conhecimento sobre o passado – que pode ser entendido como a memória exercitada de Ricoeur 

(2007) – é, a todo tempo, selecionado, legitimado e autorizado por uma história oficial que é 

apreendida, memorizada e comemorada coletiva e publicamente, no qual o Estado tem uma 

função seletiva chave na orientação e construção dessas narrativas e, por conseguinte, na 

manipulação do tempo (RICOEUR, 2007). 

É mais precisamente a função seletiva da narrativa que oferece à manipulação 

a oportunidade e os meios de uma estratégia engenhosa que consiste, de saída, 

numa estratégia de esquecimento quanto da rememoração [...] Narrativas da 

fundação, narrativas de glória e de humilhação alimentam o discurso da lisonja 

e do medo. [...] De fato, uma memória exercida é, no plano institucional, uma 

memória ensinada: a memorização forçada encontra-se assim arrolada em 

benefício para rememoração das peripécias da história comum tidas como os 

acontecimentos fundadores da identidade comum. O fechamento da narrativa 

é assim posto a serviço do fechamento identitário da comunidade. História 

ensinada, história aprendida, mas também história celebrada. À memorização 

forçada somam-se as comemorações convencionadas. Um pacto temível se 

estabelece assim entre rememoração, memorização e comemoração 

(RICOEUR, 2007, p. 98). 

 

O Estado atua, portanto, como patrocinador e selecionador de lembranças que cabem 

em seus discursos nacionais. Às outras lembranças, que não se encaixam nesses discursos de 

forma consciente ou inconsciente, são relegadas ao esquecimento oficial, ao que Michel (2010) 

aponta como possíveis políticas de esquecimento. Assim, o jogo entre o que lembrar e o que 

esquecer, na produção do passado social formalizado, passa pela legitimação e 

institucionalização estatal. 

Quanto mais nos pedem para lembrar, no rastro da explosão da informação e 

da comercialização da memória, mais nos sentimos no perigo do 

esquecimento e mais forte é a necessidade de esquecer. [...] A minha hipótese 

aqui é que nós tentamos combater este medo e o perigo do esquecimento com 

estratégias de sobrevivência de rememoração pública e privada. (HUYSSEN, 

2000, p.20) 

 

Baseado nos três níveis de memória exercitada desenvolvido por Ricoeur (2007), 

Michel (2010) estabelece três níveis de usos e abusos do esquecimento pelo Estado na seleção 
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das lembranças e na construção de memórias oficiais. O autor os descreve da seguinte forma: o 

primeiro nível é chamado de esquecimento omissão, que seria uma condição própria do 

funcionamento da memória, já que, tanto para a memória individual quanto para coletiva, é 

impossível reter todas as lembranças; o segundo nível é o do esquecimento como negação, 

remetendo às patologias da memória vinculadas às cargas traumáticas do passado. 

O terceiro nível – vinculado aos usos éticos e políticos do passado – é aquele do 

esquecimento manipulado ou esquecimento direcionado, que, nas palavras do autor, é o 

“procedimento ativo e voluntário, por vezes estruturado, de esquecimento diretamente 

imputável aos atores públicos encarregados de elaborar e transmitir a memória pública oficial” 

(MICHEL, 2010, p. 18). Neste último nível, apesar dos sujeitos perderem os poderes de 

narrarem a si próprios, pois há uma narrativa oficial que os englobam, Michel (2010) aponta 

que as formas de esquecimento institucionalizados  

“não são jamais irreversíveis: além de iniciativas advindas dos atores públicos 

em decorrência de mudanças de orientações políticas, os mesmos podem se 

converter em ‘empreendedores de memória’ traduzindo as ocultações 

memoriais em problemas públicos memoriais” (MICHEL, 2010, p. 19). 

 

Podemos dizer, portanto, que os diversos outros modos de falar sobre o passado que não 

passam pelo Estado têm sua legitimidade dentro da comunidade nos quais estão relacionados. 

Porém, ao sair da comunidade – seja para reconhecimento de suas práticas, para serem incluídos 

nas políticas de patrimônio, para figurar em calendários oficiais ou no discurso escolar – 

buscam meios que passam pelas vias do Estado para que essas narrativas tenham chancela 

institucional e adquiram direitos. Desta forma, o que vemos é o passado como campo de 

disputas, sendo que estas se dão pela via dos Estados, na busca por espaço nos discursos oficiais, 

nos calendários comemorativos, por terem memoriais que lutam contra o esquecimento, ou seja, 

por ter espaço em um passado social formalizado. Para tanto, os grupos sociais recorrem à 

formalização dos testemunhos, à busca por provas que apresentem a autenticidade dos seus 

discursos, ou seja fazem parte das linhas de força do próprio DA, lutando a partir dos jogos 

estabelecidos pelo regime de verdade e dos modos de acreditação constituídos pelo DA75.  

 

75 Podemos recorrer à narrativa cinematográfica – considerando  o processo ficcional característico do cinema, 

incluindo aqui o filme que apresenta ao espectador a ideia de “baseado em acontecimentos verídicos” ou “baseado 

em fatos reais” – para exemplificar situações próximas a essas que nos referimos no texto: o filme “Uma cidade 

sem passado” (1990) e o filme “Narradores de Javé” (2004). Em ambas narrativas, os personagens – por motivos 
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Assim, a reescrita das narrativas de um passado formalizado fica restrita a determinados 

métodos e usos de fontes consideradas autênticas e que provam determinadas ações. Contudo, 

muitas vezes essas fontes sobre o passado são escassas, como ocorre, por exemplo em regimes 

totalitários. Estes controlam a produção de documentos que comprovam determinadas ações 

pois podem vir a serem usados, posteriormente, contra o próprio governo. De acordo com 

Todorov (2002), os regimes totalitários desenvolveram uma espécie de “guerra da informação” 

a partir da reconstrução e usos do conhecimento sobre o passado, que se deu paralelamente à 

guerra das forças armadas. Para o autor, as duas formas de guerra asseguravam a superioridade 

e manutenção desses regimes. Assim, Todorov (2002) aponta algumas das técnicas e 

procedimentos utilizados para esse controle da informação sobre o passado ou, como o autor 

coloca, da “manipulação da memória” (TODOROV, 2002, p. 137) nos regimes totalitários: 

• a supressão dos vestígios, incluindo diversas táticas da Alemanha nazista, por exemplo, 

de desenterrar cadáveres e incinerá-los, eliminando também quaisquer testemunhas dos 

assassinatos, sejam funcionários ou não. Neste governo ocorreu também a queima de 

diversos arquivos ou documentos que registrasse esse tipo de informação;  

• a proibição do saber a partir da intimidação da população para que não se informassem, 

assim como o controle da difusão e circulação de informação. Na Alemanha nazista, aos 

altos funcionários militares que estavam a par das decisões do governo apelava-se ao 

senso de responsabilidade e ao “fardo do segredo”. “Em seu célebre discurso de Poznan, 

em outubro de 1943, Himmler afirma, de maneira paradoxal: ‘Esta é uma página 

gloriosa de nossa História, que nunca foi escrita e nunca o será’” (TODOROV, 2002, p. 

136). Nos regimes comunistas, os funcionários dos campos também sentiam o peso do 

segredo profissional, assim como os prisioneiros que – se fossem libertados – eram 

obrigados a fazer um voto de silêncio diante novas ameaças de punição. Animais foram 

assassinados para que não levassem mensagens escondidas. As mulheres de presos, ao 

visitá-los, assinavam uma declaração na qual se comprometiam a não revelar qualquer 

fato visto dentro dos campos, assim como os presos se comprometiam a não revelar 

qualquer informação às visitas (TODOROV, 2002);  

 

diferentes – lutam para que a memória oral de cada uma das cidades seja inserida nos discursos oficiais sobre o 

passado e, para isso, buscam por documentos que comprovem os testemunhos orais. 
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• O uso de eufemismos, como as palavras neutras utilizadas na Alemanha nazista para 

ordenar as mortes nos campos de concentração. O autor afirma que quando o “sentido 

secreto” (TODOROV, 2002, p. 137) dos termos passava a ser conhecido, deveriam ser 

substituídos. Desse modo, “o objetivo desses eufemismos é impedir a existência de 

certas realidades na linguagem e, assim, facilitar aos executantes o cumprimento da 

tarefa” (TODOROV, 2002, p. 137), não gerando registros diretos e claros sobre 

determinadas ordens;  

• A mentira, que, nestes casos, pode ser chamada de propaganda, foi também muito 

utilizada pelos alemães, mas extremamente desenvolvida nos regimes totalitários 

comunistas, como afirma Todorov (2002). O autor demonstra com alguns exemplos que 

verdadeiros espetáculos eram montados com os prisioneiros para que os campos 

aparecessem como experiências pedagógicas de transformação do homem pelo trabalho. 

 

O conhecimento oficializado, autorizado e legitimado sobre o passado, se dá, portanto, 

por meio de instrumentos reconhecidos e legais – como documentos, testemunhos, lugares e 

agentes – assim como de metodologias próprias para o estabelecimento e análise desses 

instrumentos e de construções das narrativas sobre o passado. E muitos desses registros 

autorizados foram selecionados e conservados em espaços institucionalizados, que garantem o 

peso legal desses registros. E, é neste ponto, que buscamos o lugar do arquivo na rede do DA. 

Os arquivos existem porque convencionou-se que necessitamos comprovar relações 

sociais passadas. Convencionou-se também que essas comprovações estariam em registros 

custodiados por arquivos. Convencionou-se ainda que algumas pessoas estão autorizadas a falar 

sobre o passado a partir do uso – com determinados métodos para esse uso – dos registros 

custodiados nos arquivos. Há, portanto, um capital simbólico associado aos arquivos que 

cresceu, principalmente, a partir da racionalização do conhecimento sobre o passado ao longo 

do século XIX. Precisamos refletir de maneira mais crítica sobre as convenções que 

estabeleceram os arquivos, assim como o capital simbólico a elas associado. 

Elias (2017) afirma que os arquivos são espaços de privilégios constituídos tanto pela 

escassez de registros representantes do passado quanto pelo processo subjetivo e seletivo de 

acúmulo destes registros. Assim, 

as paredes dos arquivos guardam em suas gavetas largas aquilo que se espera 

(se tem vontade) como uma possibilidade (rastro, indício) ou um imperativo 

(prova) de verdade. Seu uso pode determinar, inclusive, sua acumulação 
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contrariando a lógica clássica da disciplina arquivística uma vez que, a questão 

da subjetividade do documento, como fruto das relações e disputas sociais 

passíveis de expressar desejos e vontades de verdade atendem a interesses 

específicos. Há, portanto, na forja do documento uma vontade de verdade 

expressa pela forma dos acúmulos arquivísticos, considerando que as formas 

de verdade [...] são um jogo de revelação e encobrimento, de manifestação e 

ocultação. (ELIAS, 2017, pp. 47-48).  

 

O lugar de privilégios singular ao arquivo é configurado a partir das relações de poder 

nos quais ele se encontra imbricado. Assim, acrescentamos aqui que os jogos de formas de 

verdade entre o que será revelado e encoberto, manifestado e ocultado são arbitrados pelas 

relações de poder e por uma perspectiva temporal. Há, portanto, não apenas na forja dos 

documentos, mas na própria constituição dos arquivos – e em suas perspectivas de acúmulos, 

de fixação de sentidos sobre o passado76 e de acessos – uma vontade de verdade e uma 

manipulação do tempo, marcadas por sua institucionalidade e capacidade legitimadora.  

Mas, o que significa para o arquivo e para os documentos – custodiados pelo arquivo – 

ser/estar em uma instituição ou ter uma chancela institucional na perspectiva do Dispositivo de 

Arquivo? O que significa dizer que o arquivo é um lugar privilegiado? 

De acordo com Thiesen (1997), uma instituição é sempre uma obra coletiva, cultural e 

histórica, podendo ser entendida como efeito das diversas dinâmicas sociais ou como 

“agenciamentos coletivos que se instituem no seio das relações sociais” (THIESEN, 1997, p. 

80). Em seu processo instituinte, buscam a estabilidade estabelecendo regras e padrões de 

conduta legitimadas que garantem seu funcionamento e seus modos de operação social, 

reproduzindo “uma determinada ordem alcançada, com a intenção da manutenção dessa ordem” 

(THIESEN, 1997, p. 80). 

A multiplicidade de demandas sociais pode ser refletida na variedade de tipos de 

instituições. Os funcionamentos das instituições variam conforme as regras estabelecidas pelos 

acordos sociais, incluindo aqui, o surgimento de novas instituições. Assim, Thiesen (2007) 

afirma que 

[...] todas as instituições então existentes sofreram inúmeras formas de 

transformação e de adaptação às novas regras sociais que iam surgindo e 

instituindo-se – a igreja, o exército, a universidade, o asilo, a família. Por outro 

lado, algumas instituições emergiram, para dar conta da nova ordem social, 

 

76 De acordo com Freitas (2009) os arquivos são imprescindíveis “aos funcionamentos sociais da fixação de 

enunciados em formas documentais – acompanhados da ilusão da fixação de sentidos” (FREITAS, 2009, p. 10). 
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tais como a política e a prisão, sustentadas por teorias específicas (THIESEN, 

1997, p. 60). 

 

 “As relações saber-poder passam por um processo de institucionalização”, afirma 

Thiesen (1997), sendo cristalizadas enquanto instituições a partir de determinadas condições de 

possibilidade. Assim, conforme discutido no capítulo anterior, o surgimento da noção de 

arquivo e seus diversos funcionamentos variam conforme as mudanças nas ordens sociais, ou 

ainda, como proposto nesta tese, conforme as mudanças no Dispositivo de Arquivo. São os 

arranjos do DA, então, que permitem a existência do arquivo instituição e que conferem a ele o 

caráter legítimo de guarda e de gerência do tempo. 

Thiesen (1997), baseada em Bobbio (1984), afirma que as instituições podem ser de 

caráter formal ou informal, sendo articuladas à sociedade política ou à sociedade civil. Nosso 

interesse reside na classificação das instituições formais. Assim, para a autora, as instituições 

formais articuladas à sociedade política se organizam a partir dos valores e das normas 

codificadas por um pacto jurídico (THIESEN, 1997). Já as instituições formais articuladas à 

sociedade civil se organizam pelos valores e normas “racionalmente repartidos, subscritos e 

praticados pelos indivíduos e pelos grupos” (THIESEN, 1997, p. 91) a partir de um pacto social.  

A legitimação legal de uma instituição, como afirma Rabello (2019), é orientada pelas 

normas e regras positivadas a partir do poder instituinte desta, seja em seu modo formal ou 

informal. Para o autor, em ambos os casos há intencionalidades a serem consideradas nos 

acúmulos dos registros, seja para entendê-los como representações de prova, para conhecimento 

de algo, por uma experiência estética ou de recordação.  

Ricoeur (2010), ao analisar o conceito de arquivo a partir de duas definições 

enciclopédicas77, aponta que podemos definir três características para arquivo: a primeira está 

relacionada à noção de documentos, ou melhor, um corpo organizado de documentos; a segunda 

tem relação com a instituição, sendo o arquivo um produto das atividades institucionais e 

documentos acumulados, produzidos ou recebidos por instituições; e por último, aponta que o 

 

77 “Que entendemos por arquivo? Abramos a Encyclopaedia Universalis e a Enciclopédia Britânica na palavra 

“arquivo”. Lemos o seguinte na primeira: ‘Os arquivos são constituídos do conjunto de documentos que resultam 

da atividade de uma instituição ou de uma pessoa física ou moral’. E na segunda: ‘O termo arquivo designa o 

corpo organizado de registros produzidos ou recebidos por uma entidade pública, semipública, institucional, 

corporativa ou particular na transação de seus assuntos e preservados por ela ou por seus sucessores ou depósitos 

autorizados, pela extensão de seu significado original, como depósito de tais materiais” (RICOEUR, 2010, p.198). 

Essas são as definições de arquivo analisadas por Ricoeur (2010).  
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arquivo tem por finalidade a preservação, sendo um depósito autorizado destes documentos. 

Mesmo analisando de forma simples o conceito de arquivo, o autor destaca que seu caráter 

institucional é afirmado três vezes nessas definições, o que, a nosso ver, marca a relação entre 

arquivo e institucionalidade. 

[...] os arquivos constituem o fundo documental de uma instituição; é 

uma atividade específica dessa instituição produzi-los, recebê-los e 

conservá-los; o depósito assim constituído é um depósito autorizado por 

uma estipulação adjunta àquela que institui a entidade da qual os 

arquivos são o fundo. (RICOEUR, 2010, p. 199) 

 

Podemos definir a relação entre arquivo e instituição a partir da seguinte classificação: 

o arquivo é uma instituição formal articulada à sociedade política e tendo sua legitimidade 

autorizada por um pacto jurídico. Desta maneira, o arquivo não é apenas um custodiador de 

documentos. Abordá-lo sem compreender seu caráter institucional e sua chancela legitimadora 

é ignorar as dinâmicas sociais que o constituíram enquanto instituição, assim como seus efeitos 

nas práticas sociais. 

Thiesen (1997) afirma que a questão prioritária da instituição é a legitimidade78 sendo 

que esta aparece como um direito reivindicado pelo movimento de institucionalização. Assim, 

o poder de legitimidade conferido à institucionalização acaba por estabelecer o saber que é 

legítimo e aquele que não é a partir da chancela institucional. 

Tendo em vista que a instituição define as regras do jogo, os atores ou 

parceiros devem abrir mão de parte de sua ação, de parte de seu saber. O saber 

popular deslegitima-se, em favor dos saberes legitimados pelas instituições. 

[...] Quando as práticas são deslegitimadas perdem seu caráter institucional, 

perdem espaço e recursos e são excluídas do mercado. A propriedade do objeto 

de que se fala é outorgada a uma instituição que passa a ser sua guardiã 

legítima (THIESEN, 1997, pp. 94-95). 

 

 

78 “Na linguagem comum, o termo Legitimidade possui dois significados, um genérico e um específico. No seu 

significado genérico, Legitimidade tem, aproximadamente, o sentido de justiça ou de racionalidade (fala-se na 

Legitimidade de uma decisão, de uma atitude, etc). É na linguagem política que aparece o significado específico. 

Neste contexto, o Estado é o ente a que mais se refere o conceito de Legitimidade. O que nos interessa, aqui, é a 

preocupação com o significado específico. Num primeiro enfoque aproximado, podemos definir Legitimidade 

como sendo um atributo do Estado, que consiste na presença, em uma parcela significativa da população, de um 

grau de consenso capaz de assegurar a obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força, a não ser em 

casos esporádicos. É por esta razão que todo poder busca alcançar consenso, de maneira que seja reconhecido 

como legítimo, transformando a obediência em adesão. A crença na Legitimidade é, pois, o elemento integrador 

na relação de poder que se verifica no âmbito do Estado (BOBBIO; MATTEUTI; PASQUINO, 1993, p. 676). O 

termo legitimidade, portanto, designa “[...], ao mesmo tempo, uma situação e um valor de convivência social” 

(BOBBIO; MATTEUTI; PASQUINO, 1993, p. 678) 
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O movimento de tipificação e classificação de determinados saberes como legítimos 

carrega consigo a classificação de outros saberes como não legítimos. O processo de 

institucionalização – com a marca da formalização, da legitimação – opera a partir dos jogos 

do poder e de mecanismos seletivos que definem o que deve ser sabido e o que não deve. 

Portanto, a legitimação de saberes por parte da institucionalização é a deslegitimação de outros, 

a partir de jogos seletivos e classificatórios. 

Mas, e o arquivo? Para Freitas (2009b), a formalização institucional do passado é 

“sintoma da quebra de consenso social, indicando seu caráter regulador e de controle, via poder 

de coerção”, que após processo de hegemonização político-cultural passa a ser considerado 

legítimo. O arquivo, a partir de seu funcionamento de guardião legítimo dos registros que 

representam o tempo passado, formaliza, seleciona e ordena o que se sabe sobre este passado. 

O arquivo, portanto, legitima o conhecimento sobre o passado, fixando sentidos, construindo 

narrativas, regulando determinadas representações sobre o passado em detrimento de outras, 

estabelecendo o passado social formalizado como objeto institucional do arquivo.  

Para Derrida (2001), a origem grega da palavra de arquivo já carrega consigo um 

significado maior do que um mero local de guarda. Os documentos depositados em arquivos, 

afirma o autor, “evocavam a lei e convocavam à lei” (DERRIDA, 2001, p. 13). O interessante 

aqui é pensar no arquivo como esse lugar de evocação e convocação. Não é apenas o poder de 

instituição e a materialidade do documento que confere ao arquivo sua capacidade de guardião 

do passado formalizado. É a combinação entre ser documento e estar em um arquivo que gera 

o poder autorizado de evocar e convocar um passado formalizado. Os efeitos da materialidade 

do documento, por exemplo, não são dados apenas por meio de suas práticas sociais, mas 

também pela chancela de institucionalidade e legitimidade do arquivo. A guarda de documentos 

em um arquivo, afirma Derrida (2001), se dá por estes terem uma “topologia privilegiada [… 

habitando] este lugar particular, este lugar de escolha onde a lei e a singularidade se cruzam no 

privilégio” (DERRIDA, 2001, p. 13). Estar no arquivo é estar em um lugar de privilégio. 

É, portanto, a primeira figura de um arquivo, pois todo arquivo – tiremos daí 

algumas consequências – é ao mesmo tempo instituidor e conservador. 

Revolucionário e tradicional. Arquivo eco-nômico neste duplo sentido: 

guarda, põe em reserva, economiza, mas de modo não natural, isto é, fazendo 

a lei (nomos) ou fazendo respeitar a lei. Há pouco, como dizíamos, 

nomológico. Ele tem força de lei, de uma lei que é a da casa (oikos), da casa 

como lugar, domicílio, família ou instituição (DERRIDA, 2001, p. 17). 
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De acordo com Derrida (2001), o privilégio do arquivo se faz também por ser o local 

que produz o evento. Assim, os estudos arquivísticos não podem ignorar o poder de 

institucionalização do arquivo, pois este configura, ao mesmo tempo, o poder “da lei que aí se 

inscreve e do direito que a autoriza” (DERRIDA, 2001, p. 14). É o que o autor chama de ação 

“árquica”, um princípio “arcôntico”, um “poder de consignação” (DERRIDA, 2001, p. 13), 

explicando que a consignação não está restrita à prova escrita, mas a um princípio de reunião, 

ou a capacidade, o ato, de reunir signos. A consignação “tende a coordenar um único corpus em 

um sistema ou uma sincronia na qual todos os elementos articulam a unidade de uma 

configuração ideal” (DERRIDA, 2001, p. 14). Assim, o princípio arcôntico – ou o princípio de 

consignação – fixa os sentidos, estabelece a informação-fato, autoriza o evento. 

 [O arquivo ...] não é somente o local de estocagem e de conservação de um 

conteúdo arquivável passado, que existiria de qualquer jeito e de tal maneira 

que, sem o arquivo, acreditaríamos ainda que aquilo aconteceu ou teria 

acontecido. Não, a estrutura técnica do arquivo arquivante determina também 

a estrutura do conteúdo arquivável em seu próprio surgimento e em sua 

relação com o futuro. O arquivamento tanto produz quanto registra o evento 

(DERRIDA, 2001, p. 29). 

 

Para Colombo (1991), a lógica arquivística da contemporaneidade gera em si mesma o 

seu valor, pois “ela conserva, baseada no pressuposto de que a conservação é necessária. Não 

é, portanto, o objeto que torna valiosa a sua própria lembrança, é a lembrança que torna valioso 

o objeto lembrado” (COLOMBO, 1991, p. 103). Ou seja, seguindo na linha de Derrida (2001) 

e de Colombo (1991), podemos dizer que a ação árquica, ação de arquivamento, que estabelece, 

para o futuro, não apenas um determinado evento, mas o próprio valor daquele evento. É uma 

espécie de paradoxo arcôntico do arquivo.  

O princípio arcôntico do arquivo – principalmente a partir do século XIX e das 

abordagens cientificistas baseadas na filosofia positivista – se relaciona com o poder de 

legitimidade conferido ao arquivo, mas também a partir da ideia de que a verdade está contida 

nos documentos de arquivos – como visto, principalmente, na literatura arquivística tradicional.  

Veyne (2011) afirma que a verdade é um dos elementos que compõem o dispositivo. 

Para Foucault (1994), as relações de força arranjadas no dispositivo produzem saber e verdade 

– ou o regime de produção do verdadeiro e do falso. Ou seja, as relações de força de um 

dispositivo ajustam os domínios “onde a prática do verdadeiro e do falso pode ser, ao mesmo 

tempo, regulada e relevante” (FOUCAULT, 1994, p. 27), classificando, assim, determinados 

saberes como verdadeiros e, consequentemente, outros como falsos.  
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Vinculada aos jogos de poder, a verdade se apoia no sistema das práticas institucionais, 

no qual podemos destacar o arquivo. O caráter de verdadeiro atribuído aos documentos 

custodiados no arquivo, somados ao poder de legitimidade institucional e ao seu princípio 

arcôntico estabelecem sobre diversos discursos um determinado poder de coerção 

(FOUCAULT, 1974) configurado ao arquivo pelos arranjos do DA. Estes arranjos operam 

regulando a produção de verdade, assim como as visões sobre o passado a partir da delimitação 

das possibilidades de construção de conhecimento sobre esse passado formalizado.  

Para Matienzo (2004), os arquivos apresentam um tipo particular de verdade – a verdade 

arquivística – que, segundo o autor, é criada pela ideia de não intencionalidade caracterizada 

como uma das propriedades dos arquivos definidas por Hilary Jenkinson – e bastante presente 

na literatura arquivística. Para o autor, o discurso de os documentos de arquivos não terem sido 

criados para a posteridade e sim como representantes de uma atividade, imprime aos arquivos 

a lógica da imparcialidade tão discutida na literatura arquivística. Destacamos que a 

imparcialidade, assim como a neutralidade e objetividade, são fixadas na literatura da área por 

Jenkinson embebido na filosofia positivista, como veremos mais adiante. 

Mas, a noção de verdade, imbricada na concepção de arquivo, perpassa também o 

caráter da “autoridade da experiência” relativa ao testemunho (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 

2007), assim como a noção de evidência e vestígio (RICOEUR, 2010). Assim, para Ricoeur 

(2010), a ênfase dada atualmente ao documento está em seu caráter de garantia que este fornece 

a uma narrativa, o que, por sua vez alimenta a ideia de que essas narrativas sobre o passado – e 

no caso o autor está tratando da narrativa histórica – possam estar baseadas em fatos, na 

verdade. 

A ideia, portanto, de que encontramos a verdade nos arquivos está embasada na 

perspectiva de que nos arquivos estão acumulados documentos/vestígios deixados pelo homem 

do passado e que foram acumulados de forma natural, neutra e objetiva. E esses vestígios, por 

serem acumulados naturalmente, remetem à ideia de darem acesso direto ao passado. É o efeito 

do discurso da naturalidade dos arquivos na construção de narrativas sobre o passado 

formalizado. 

Portanto, se nem a revolução documentária, nem a crítica ideológica do 

documento/monumento afetam, em sua essência, a função que o documento 

tem de informar sobre o passado e ampliar a base da memória coletiva, a fonte 

de autoridade do documento, como instrumento dessa memória, é a 

significância vinculada ao vestígio. Se é possível dizer que os arquivos são 

instituídos e os documentos coletados e conservados é devido à pré-suposição 
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de que o passado deixou um vestígio, erigido por monumentos e documentos 

em testemunha do passado (RICOEUR, 2010, pp. 202-203). 

 

Podemos também relacionar a ideia de verdade dos arquivos a de realidade do passado 

representada nesses vestígios/documentos. Ricoeur (2010) afirma que a pretensão de narrativas 

como a histórica passa pelo misto da escrita ficcional, mas como representante da realidade. 

Para o autor, a declaração de que a narrativa histórica se remete a acontecimentos que ocorreram 

no passado é bastante problemática, suscitando um paradoxo: um passado que foi – já 

desaparecido – mas que foi real.  

 [...] São esses critérios ontológicos que voltam a ocupar o primeiro plano com 

o conceito de passado “real”. Este está, com efeito, sustentado por uma 

ontologia implícita, em virtude da qual as construções do historiador têm a 

ambição de ser reconstruções mais ou menos aproximadas do que um dia foi 

“real”. [...] Chamaremos de representância (ou locotenência) as relações entre 

as construções da história e o seu contraponto, ou seja, um passado 

simultaneamente abolido e preservado em seus vestígios. [...]. Digamos de 

pronto que o que esperamos dessa dialética da representância não é que 

resolva o paradoxo que aflige o conceito de passado “real”, mas que 

problematize o próprio conceito de “realidade” aplicado ao passado 

(RICOEUR, 2010, p. 172). 

 

Contudo, como vimos neste capítulo, as narrativas sobre o passado formalizado não são 

construídas apenas pela História. Os próprios arquivos – com seu poder institucional, arcôntico 

e legitimador – e suas práticas, conferem ao conjunto de documentos uma organização que 

constrói uma narrativa também ficcional, mas que, como pontuado por Ricoeur (2010), também 

perpassa pelo problema da representância. A ideia de acesso ao passado real gera um outro 

ponto interessante a ser destacado: a totalidade arquivística. 

Por totalidade arquivística entendemos a ilusão de que o arquivo custodia o passado, o 

passado real, exatamente como ele foi. Imbricada também em concepções positivistas sobre o 

conhecimento do passado, parte da literatura tradicional arquivística não aborda, de forma 

crítica, o arquivo como representante de uma pequena parte do real que já foi, como hipomnese 

(DERRIDA, 2001). Os arquivos não são o real passado e nem uma completude. Os arquivos 

estão mais para “sintoma de uma falta (ROUSSO, 1996, p. 91), do que para a realidade passada. 

Assim, entendendo o registro nos arquivos como uma “lasca de uma janela para o evento” 

passado (HARRIS, 1997, p. 137, tradução nossa), e o arquivo, depois de todos os processos de 

seleção – intencionais ou não – das ordenações, dos arranjos e de diversas outras práticas, deve 

ser entendido como um conjunto de “lasca das lascas” e não como uma janela para 
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determinados eventos que já passaram. Assim, Harris (1997) faz uma relação entre a realidade 

do passado, o princípio arcôntico e a figura do arquivista, afirmando que 

Em primeiro lugar, mesmo que haja "uma realidade", em última análise, é 

incognoscível. O evento, o processo, a origem, em sua singularidade, são 

irrecuperáveis, indecifráveis. [...] Em segundo lugar, embora seja evidente que 

o registro é um produto do processo, deve ser reconhecido que o processo é 

moldado fundamentalmente pelo registro ou, mais precisamente, pelo ato de 

gravar. [...] E, em terceiro lugar, se os registros de arquivos refletirem a 

realidade, eles o farão de forma cúmplice e profundamente fraturada e 

mutante. Eles não falam por si mesmos. Eles falam através de muitas vozes, 

incluindo as dos arquivistas (HARRIS, 1997, p. 135, tradução nossa). 

 

Como construir, então, uma narrativa arquivística considerando que o que o arquivo 

custodia, arquiva, seleciona e organiza não é o real, mas sim formas de representar esse passado 

que já passou? Acreditamos que seja a partir da consciência do lugar do arquivo e do arquivista 

nas práticas sociais, nos jogos de poder e saber, no Dispositivo de Arquivo, assim como da 

consciência de que também somos manipuladores do tempo. 

Vemos, na literatura arquivística designada como contemporânea, ou pós-moderna79, o 

apelo de diversos arquivistas à comunidade arquivística internacional para uma certa tomada 

de consciência sobre o papel social dos arquivos e dos arquivistas nesses jogos de poder e saber 

e nas práticas sociais. Esses autores buscam retirar o arquivo de um lugar passivo e estático, 

desvinculando-o de um ideal de guardião neutro da verdade sobre o passado. Assim, seguindo 

nesta linha de raciocínio, afirmamos que tanto os arquivos como os arquivistas – que são os 

operadores diretos dessas ações do DA – precisam ser compreendidos como elementos 

constituintes do DA, que permitem e delimitam as interpretações do passado (HEDSTROM, 

2002, p. 22).  

Crenças tradicionais apresentam os arquivos como guardiões da verdade; os 

registros conteriam a cristalina evidência dos atos passados e dos fatos 

históricos. [...] Arquivos não são depósitos de documentos empilhados, mas 

um reflexo e uma justificação da sociedade que os produziu (SCHWARTZ; 

COOK, 2002, p. 6, tradução nossa). 

 

Schwartz e Cook (2002) afirmam que boa parte da literatura arquivística está calcada 

em ideais positivistas construídos ao longo do século XIX e fixadas como princípios 

arquivísticos na literatura da área por Jenkinson e seus seguidores no início do século XX. A 

arquivologia tradicional foi constituída pregando a neutralidade e a objetividade, o que refletiu 

 

79 Discutimos essa designação no capítulo anterior. 
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no discurso da área que preza por uma abordagem científica dos fatos do passado, dos registros 

como produtos naturais das atividades institucionais e dos arquivistas como meros 

acumuladores de registros.  

Kaplan (2002) destaca que a abordagem de Jenkinson – em meio aos novos movimentos 

intelectuais que tentavam se afastar do pensamento positivista – era demasiadamente 

reacionária, afirmando que o arquivista deveria ser objetivo, neutro, invisível e passivo, ao 

passo que todo processo de seleção deveria ser realizado pelos produtores do registro e não pelo 

arquivista, “cujo papel era o de um honorável guardião de um registro natural, um resíduo 

natural de processos administrativos, e não uma escolha consciente do arquivista” (KAPLAN, 

2002, p. 215, tradução nossa). 

Para a autora, diversos outros arquivistas posteriores a Jenkinson começaram a assumir 

o problema relacionado à seleção dos documentos. Porém, o que mais se desenvolveu foram 

métodos de seleção80 pelos quais os documentos são escolhidos e preservados a longo prazo. 

Contudo, a autora ressalta que apesar dos métodos ficarem mais sofisticados, as discussões 

filosóficas mais ampliadas sobre uma epistemologia dos arquivos e o papel dos arquivistas 

somente foram incorporadas na literatura da área a partir da década de 1980 (KAPLAN, 2002). 

Apesar das novas considerações que incluem a subjetividade81 como parte do processo 

de avaliação e seleção de documentos preservados para o futuro, inserindo o arquivo em uma 

perspectiva política e social, Kaplan (2002) afirma que boa parte dos arquivistas norte-

americanos ainda pratica suas atividades a partir de uma perspectiva positivista jenkinsoniana, 

se colocando como “guardiões objetivos de registros históricos que ocorrem naturalmente” 

(KAPLAN, 2002, p. 216). E pergunta: por que, apesar de diversos estudos recentes sobre o 

papel dos arquivos e dos arquivistas, os profissionais dos arquivos se colocam nesta posição? 

A hipótese da autora é que o foco da profissão de arquivista foi construído a partir de 

uma noção estritamente prática, o que não permitiu uma reflexão epistemológica e crítica sobre 

seu fazer. Os arquivistas, afirma Kaplan (2002), trabalharam na obscuridade e o fato de a 

profissão ter se fincado no nível puramente aplicado permitiu que o profissional escapasse do 

 

80 Como os métodos desenvolvidos por Schellenberg. 

81 Neste caso não nos referimos a subjetividade como o oposto a objetividade, mas está ligada ao próprio 

ordenamento do dispositivo a partir das inúmeras relações de força e de poder por ele estabelecidos. Destacamos 

que o uso da noção de dispositivo supera a dicotomia entre subjetivo/objetivo, pois o dispositivo produz e tem 

efeitos para além dos agentes imediatos. 
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[...] escrutínio externo e da pressão interna a que a maioria das disciplinas 

acadêmicas está sujeita e às quais devem responder. Definida e representada 

como um campo das práticas, a profissão de arquivista não tem sido 

tradicionalmente considerada política ou criativa - seja por arquivistas ou por 

qualquer outra pessoa. [...] os arquivistas fazem o que fazem para que outros 

(acadêmicos, estudantes, administradores, funcionários do governo, cidadãos, 

genealogistas), agora ou no futuro distante, possam fazer o que fazem. [...] 

Essas premissas, e outras, levaram à convicção, por parte da maioria dos 

arquivistas americanos, de que a intelectualização do campo é incompatível 

com a prática de arquivos (KAPLAN, 2002, p. 217, tradução nossa). 

 

Ao analisarem o conceito de arquivo definido pela legislação francesa82, Anheim e 

Poncet (2004) estabelecem a seguinte relação entre arquivo e lei: a mesma lei que determina a 

preservação dos documentos em nome de uma representação do passado, torna legítima a 

destruição de documentos em nome de um processo de gestão. Tendo esse ponto destacado, os 

autores afirmam que a naturalização dos arquivos pela legislação é uma das formas de apagar 

a discussão epistemológica sobre os arquivos, mantendo-a no nível da prática, não abordando, 

por exemplo, uma discussão crítica sobre avaliação e seleção.  

Assim, para os autores, uma abordagem crítica deve começar pela compreensão de que 

os arquivos não são testemunhos isolados e que a acumulação dos documentos nos arquivos 

não é algo natural ou óbvio. O arquivamento é uma operação que estabelece visões do passado 

que deve ser considerada tanto pelos arquivistas quanto pelos historiadores. Os autores apontam 

ainda que a arquivologia é a “ciência da fábrica de arquivos” (ANHEIM; PONCET, 2004, p. 3, 

tradução nossa), sendo o termo fábrica utilizado para caracterizar o modo de operar dos 

arquivos, ou seja, suas práticas documentárias. 

Outra questão obscurecida pela falta de estudos epistemológicos dos arquivos é 

abordada por Hedstrom (2002) ao vincular os arquivos aos jogos de poder. Conforme já 

dissemos anteriormente, a abordagem dos arquivos como um elemento do Dispositivo de 

Arquivo vincula-o aos jogos de poder que estabelecem diversas práticas sociais. Hedstrom 

(2002), ao abordar temas como a avaliação de documentos, afirma que o estabelecimento de 

questões como quais documentos são pertinentes para guarda permanente, quais critérios de 

 

82 A definição de arquivos pela lei francesa, em 1979, assemelha-se à definição da lei brasileira. Segundo Delmas 

(2010) e Anheim e Poncet (2004) arquivos são todos os documentos, independente de data, forma ou suporte 

material, produzidos e recebidos por pessoas físicas e jurídicas ou quaisquer serviços ou órgãos públicos ou 

privados, no decorrer de suas atividades. 
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valor melhor se encaixam na definição do que é permanente e quem tem autoridade para 

apreciar esse valor, não podem ser analisadas fora dos jogos de poder. 

Assim, a autora aponta que diversos estudos contemporâneos que percorrem questões 

relativas à avaliação de documentos e à constituição de arquivos permanentes falham por não 

atribuírem o devido valor que os jogos de poder têm nessas articulações. As falhas 

contemporâneas somadas à literatura tradicional – que preza pela passividade, objetividade e 

neutralidade tanto dos arquivos quanto dos arquivistas, - fazem com que os arquivistas 

negligenciem o lugar dos arquivos, assim como o seu próprio lugar, nas relações de poder, 

subestimando “sua própria influência na construção dos arquivos” (HEDSTROM, 2002, p. 34, 

tradução nossa). Assim, 

[...] os arquivistas afirmam que são os árbitros autorizados do valor 

arquivístico, ignorando muitas vezes os conflitos e as relações de poder que 

influenciam a implementação até mais “científica” dos critérios de avaliação. 

Mas os arquivistas não são as únicas forças que determinam o que sobrevive 

e, em muitos casos, eles podem ser atores menores entre forças sociais, 

tecnológicas, culturais, políticas e orçamentárias que moldam a construção 

dos arquivos (HEDSTROM, 2002, p. 35, tradução nossa). 

 

O passado social formalizado preservado nos arquivos, portanto, não é “o passado como 

se passou”, mas sim um passado organizado por diversos elementos que constituem as relações 

de força do DA. Se retomamos agora a relação entre arquivo e memória, é para afirmar que os 

arquivos são instituídos por possíveis visões de passado ou ainda devem ser vistos como 

potência de construção de passados sociais formalizados e legitimados por seu poder de 

instituição e seu poder arcôntico. Assim, nas palavras de Heymann (2016), “o poder sobre os 

arquivos e o poder dos arquivos – de dominação mas também de subversão, de produzir 

esquecimento, mas também de construir identidade (HEYMANN, 2006, p. 116)” – devem 

constituir os pensamentos críticos sobre os arquivos. 

Millar (2006) aponta que a interpretação do arquivo como memória – ou como reflexo 

do passado – tão comum na literatura da área, não passa de um uso “conveniente para explicar 

a natureza do trabalho de arquivo e o local dos arquivos na sociedade” (MILLAR, 2006, p. 106, 

tradução nossa). Contudo, apesar de corriqueira, essa associação foi pouco investigada com 

profundidade. Seguindo a perspectiva da autora que afirma que registros não são a memória em 

si, mas pedras de toque que levam a lembranças de eventos passados, acreditamos que os 

arquivos podem funcionar como pedras de toque de possíveis acessos a esses passados: acessos 

guiados, delimitados e previamente estabelecidos pelos limites do DA. Assim, 
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[...] o ato de criar memória social é o ato de criar, capturar, preservar e 

compartilhar os objetos tangíveis: as pedras de toque, os veículos e os gatilhos 

que nos ajudam a lembrar e a saber. Se os arquivos devem ser comparados à 

memória - se a metáfora de arquivos como memória é reter qualquer 

autoridade - então devemos aceitar uma realidade de arquivo crítica. Se 

registros e arquivos são pedras de toque que nos permitem comunicar 

memórias individuais e assim compartilhar essas memórias na sociedade, 

esses registros e arquivos devem ser gerenciados para que possam ser 

articulados, mediados e usados (MILLAR, 2006, p. 122, tradução nossa). 

 

Ao retomarmos a relação entre memória e arquivo – retomando também as questões 

sobre o tempo – buscamos enfatizar que a demanda social contemporânea sobre a memória e o 

passado, a partir do já discutido neste capítulo, acaba por obscurecer questões relacionadas ao 

estudo epistemológico dos arquivos. Assim, Anheim e Poncet (2004) afirmam que o problema 

político relacionado ao debate público sobre as memórias sensíveis e questões de acesso aos 

documentos nos Estados democráticos são questões legítimas a serem analisadas nos âmbitos 

dos arquivos, mas tendem a dominar os estudos arquivísticos contemporâneos. 

Para os autores, este problema político suscita diversos problemas epistemológicos 

discutidos até aqui, como o poder da instituição arquivística e o poder arcôntico dos arquivos, 

que refletem, por sua vez, na naturalização das práticas arquivísticas. Esses pontos devem ser 

abordados nas reflexões sobre a abertura dos arquivos democráticos abrindo espaço para 

diversos tipos de reflexão como, por exemplo, encontramos verdade nos arquivos?83 

Os novos funcionamentos dos arquivos, portanto, o estabelecem como “objeto de 

reivindicações coletivas com relação ao acesso a determinados documentos” (HEYMANN, 

2006, p. 120), onde vemos incorrer um duplo movimento social que confere cada vez mais 

legitimidade aos arquivos: 

De um lado, cada grupo minoritário interessado na afirmação e na preservação 

da sua memória estaria começando a investir na criação de seu próprio espaço 

de arquivamento e, de outro, os arquivos, mesmo os já existentes, estariam se 

tornando objeto de um interesse mais disseminado, atraindo públicos distintos 

dos tradicionais especialistas (HEYMANN, 2006, p. 121). 

 

83 Para Elias (2017), ao analisar os relatórios da Comissão Nacional da Verdade no Brasil, a verdade discutida pela 

Comissão está mais próxima da ideia de justiça do que de arquivo. Assim, a autora afirma que “a busca pela 

verdade promovida pelas atividades da CNV rompeu de alguma maneira com a noção de uma verdade de arquivo 

intrínseca, mesmo que discursivamente ela estivesse sendo acionada por meio de outros elementos como justiça, 

ou direito à verdade conforme visto. As formas de verdade são, deste modo, mais um recurso para construção dos 

arquivos, que os arquivos para construção das verdades, considerando a verdade como um caminho, uma via de 

iluminação, a aletheia heideggeriana [...] onde importam os pontos obscuros, os pagamentos e os silenciamentos” 

(ELIAS, 2017, p. 124). 
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Thiesen (2011) aponta para a especialização e transformação que o cenário arquivístico 

atravessou nos últimos anos, consequência do que a autora denomina como um dever de 

arquivo. Esse dever teria decorrido, num primeiro momento, de um direito de arquivo e, depois, 

de um desejo de arquivo. Ou seja, “nascido como um direito, tende a se tornar um dever” 

(THIESEN, 2011, p. 218), isso porque ao longo do tempo histórico a luta por direitos também 

contemplou a questão dos arquivos, seja na luta por sua legitimação, preservação ou uso, que 

resultou em uma atual valorização do testemunho.  

Ainda segundo Thiesen (2011), é fácil notar a proximidade entre o dever de arquivo e o 

dever de memória – discutido anteriormente nesta tese –, uma vez que “o contexto de formação 

de tais ideias coincide com o das lutas pela verdade, decorrentes dos embates provocados pelos 

conflitos mundiais [...]”. No entanto, pensar o arquivo e o seu dever requer pensar em seu caráter 

institucional e aos jogos de poder a ele vinculados, pois o desconhecimento dos meios de sua 

produção e formação social incidem em sua naturalização, desfocando o seu funcionamento 

contemporâneo nas sociedades democráticas (THIESEN, 2011, p. 218-219).   

A necessidade da sociedade contemporânea em produzir arquivos – que Huyssen (2014) 

chama de arquivos traumáticos – passa pelo poder do Estado e por políticas públicas 

memorialísticas. Segundo Huyssen (2014), os arquivos traumáticos não são constituídos a partir 

da lógica arquivística tradicional, mas aqueles produzidos a partir de testemunhos recolhidos a 

instituições de cunho arquivístico, como vemos, por exemplo, com o vínculo institucional 

estabelecido entre o projeto Memórias Reveladas e Arquivo Nacional do Brasil.  

Mas, então, quais são os grandes poderes dos arquivos? 

Consideramos que as possibilidades de cidadania, identidade, reconhecimento, 

construção de narrativas memoriais e históricas, capacidades de lembrança, de prova de alguma 

atividade, dentre outras, não podem ser classificadas como possíveis poderes dos arquivos. 

Estes são os funcionamentos sociais dos arquivos que se modificam de acordo com os arranjos 

dos dispositivos em um determinado tempo. Os funcionamentos estão relacionados a sua 

capacidade arcôntica e ao seu papel instituidor, que envolve a legitimação de determinados 

passados formalizados e um todo um aparato simbólico, legal, burocrático que envolvem os 

arquivos, a partir dos jogos de poder e das relações de força ordenadas pelo DA. O que podemos 

observar na contemporaneidade são os funcionamentos relacionados com as políticas de 
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memória – principalmente as memórias sensíveis – dos Estados democráticos, que envolvem 

os discursos sobre identidade, reparação e direitos humanos. 

Esta solicitação contemporânea pela abertura é indissociável da exigência de 

um novo tipo de direito, de um “direito à memória” assente em uma vontade 

de saber dos arquivos. Coexistem aí, no bojo desta solicitação, as comissões 

de “verdade e conciliação”, os “museus da memória”, as “exposições 

itinerantes” e todo um conjunto de questões que pertencem a um novo 

dispositivo. (SALOMON, 2011, pp. 6-7).  

 

Acreditamos que as demandas por memória e por passado, e as noções de dever e de 

justiça de memória acabaram por gerar lutas e disputas políticas que desestabilizaram o 

Dispositivo de Arquivo, necessitando de novas estratégias para responder a esta urgência. A 

nosso ver, essas solicitações que incluem todo um conjunto de práticas dos arquivos – e uma 

determinada vontade de saber dos arquivos, conforme apontamento do autor – não estão ligadas 

a um novo dispositivo, mas a uma reconfiguração do mesmo dispositivo: o dispositivo de 

arquivo.  

Os discursos sobre a abertura dos arquivos, por exemplo, - e o aparato legal e os 

movimentos da sociedade que surgiram com esse discurso – aparecem como estratégias na 

tentativa de localizar novas informações para os cidadãos sobre um passado que apesar de 

recente é restrito e obscuro. Salomon (2011), baseado em Combe, aponta que uma das 

possibilidades de urgência é que o funcionamento do arquivo contemporâneo agregue as 

múltiplas lutas políticas, que dê conta “do direito dos cidadãos de se apropriarem de sua própria 

história”, ou seja, da capacidade que cada cidadão adquiriu de saber, por exemplo, se há um 

dossiê com seu nome e de consultá-lo sem ser impedido, assim como, do direito que as famílias 

têm de saber sobre os desaparecidos políticos. Assim, por exemplo, a “urgência do movimento 

pela abertura dos arquivos é aquela de uma luta pelo direito de se apropriar, por meio dos 

arquivos, não da vida dos filhos e familiares desaparecidos nos porões da ditadura militar, mas 

de sua memória” (SALOMON, 2011, p. 8) 

Não podemos esquecer ainda do jogo com o tempo histórico no qual o arquivo está 

inserido, mesmo o arquivo com seus funcionamentos contemporâneos, carregados da noção de 

dever e de justiça social. Assim, olhar para o passado, incluindo o olhar metódico a partir de 

fontes autorizadas, é sempre um olhar do presente. E essa é a manipulação do tempo que 

estamos falando aqui. Sarlo (2007), baseada em Didi-Huberman, nos aponta que o olhar para o 

passado é sempre anacrônico, pois qualquer jogo que fazemos com o passado está tecido em 
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“fibras de tempo entremeadas” (SARLO, 2007, p. 59), como em campos arqueológicos a serem 

decifrados. Assim, 

[...] o anacronismo nunca poderia ser totalmente eliminado, e só uma visão 

dominada pela generalização abstrata seria capaz de conseguir aplainar as 

texturas temporais que não apenas armam o discurso da memória e da história, 

como também mostram de que substância temporal heterogênea são tecidos 

os “fatos”. Reconhecer isso, porém, não implica que todo relato do passado se 

entregue a essa heterogeneidade como a um destino fatal, mas que trabalhe 

com ela para alcançar uma reconstrução inteligível, ou seja: que saiba com 

que fibras está construída e, como se se tratasse da trama de um tecido, que as 

disponha para mostrar da melhor maneira o desenho pretendido” (SARLO, 

2007, pp. 59-60) 

 

As formas de compreensão do presente, evidenciadas por novas questões e novos 

olhares, transformam, portanto, os funcionamentos dos instrumentos de acesso ao passado, 

como é o caso dos arquivos: “nas décadas de 1960 e 1970 não existia nos movimentos 

revolucionários a ideia de direitos humanos. E, se é impossível (e indesejável) extirpá-la do 

presente, tampouco é possível projetá-la intacta para o passado” (SARLO, 2007, p. 60). Desta 

forma, não podemos projetar um determinado funcionamento do arquivo, instituído no 

presente, para um arquivo do século XIX, por exemplo. Isso, segundo Sarlo (2007), seria 

anacrônico. Cada funcionamento social dos arquivos é histórico e efeito dos arranjos 

estabelecidos em um determinado tempo histórico do DA. Mas, a partir do mesmo movimento 

nos perguntamos: como projetar para o futuro os novos funcionamentos dos arquivos que 

interferem nas práticas arquivísticas? 

Essa questão nos remete ao arquivo como lugar de violência (DERRIDA, 2001). 

Sabemos que o processo de constituição dos arquivos não é natural, acumulado de forma 

passiva e objetiva, sem sofrer interferências (CARTER, 2006). Sabemos também que é um 

processo social seletivo, ordenado, delimitado, estabilizado pelos jogos de poder e pelas 

correlações de força arranjados no DA. Os arquivos, portanto, são espaços de poder (CARTER, 

2006). Desta forma, ao pensarmos no arquivo como pedra de toque, como instrumento para a 

construção de memórias, recaímos nas seguintes questões: qual memória o arquivo preserva? 

Quais eventos serão arquivados e quais serão esquecidos? O passado de quais grupos será 

institucionalizado, legalizado e custodiado pelos arquivos? 

O perigo de usar arquivos como ferramentas para apoiar a memória social é 

que a seleção de registros para retenção é, e sempre foi, e sempre será, 

subjetiva. Quem na sociedade decide o que será mantido? Quem decide o que 

será destruído? Se a memória social for forjada e moldada através de um 

processo de escolha e seleção, então os veículos da memória estarão sujeitos 



162 

à inevitável parcialidade e preconceito dos que estão na sociedade com o poder 

de escolher e selecionar. Os arquivistas há muito lutam com as implicações da 

avaliação - e as conseqüências da retenção e destruição seletivas - na 

preservação de um registro “equilibrado” da sociedade. O fato é que os 

arquivistas simplesmente não podem saber quais registros irão acionar quais 

memórias; se não há uma relação de um para um entre a pedra de toque e a 

lembrança, então devemos nos voltar para nossa sociedade em busca de 

orientação, reconhecendo o tempo todo que (a) a realidade presente de todos 

afeta seu senso da importância do passado; e (b), os arquivos não são apenas 

ferramentas para a memória, mas antídotos para o esquecimento (MILLAR, 

2006, p. 123, tradução nossa).  

 

A manipulação do tempo, como estamos tratando aqui, não é, na grande maioria das 

vezes, uma manipulação maniqueísta: é um jogo do presente com representações do passado e 

com possíveis acionamentos de memórias futuro. Cabe aos arquivistas reconhecer a 

subjetividade como instrumento de trabalho, a impossibilidade de o arquivo ser a realidade do 

passado, de não refletir a verdade, e de se entenderem como elementos nessas correlações de 

força (MILLAR, 2006). Mas também de reconhecer que os arquivos nunca representarão a 

totalidade do que já passou e nem totalmente a sociedade, pois mesmo em um ambiente de 

“arquivos totais”84 os arquivos não têm a capacidade de refletir a multiplicidade de práticas e 

relações sociais de toda a sociedade (CARTER, 2006). 

A violência arquivística pode, juntamente com o poder arcôntico e institucional, ser 

considerado um poder arquivístico. É a capacidade que o arquivo carrega consigo de selecionar, 

o que permite, ao mesmo tempo, que vozes sejam ouvidas e outras excluídas, de preservar em 

sua morada certos registros que podem ser lembranças de um grupo e nenhum tipo de 

recordação de outro (CARTER, 2006). É o poder de inclusão que é inegavelmente inseparável 

do poder de exclusão. 

Uma vez que os arquivistas estejam cientes dos silêncios em seus arquivos, 

eles podem tomar medidas para tentar permitir que várias narrativas 

preencham algumas dessas lacunas, conscientizem os usuários dos silêncios 

e tentem entender e respeitar a escolha de certos grupos em manter seu 

silêncio. (CARTER, 2006, pp. 216-217, tradução nossa) 

 

O jogo político dos e nos arquivos é visto ao analisar os processos seletivos imbricados 

nas práticas arquivísticas. Carter (2006), afirma que somente certas vozes são autorizadas a 

 

84 De acordo com Carter (2006), os arquivos canadenses baseiam-se na perspectiva dos arquivos totais onde “as 

instituições patrocinadas pelo Estado são responsáveis pelos registros criados pelos governos, bem como por 

indivíduos e organizações, e que são responsáveis pelo papel de guardiões da memória e identidade para toda a 

nação” (CARTER, 2006, p. 218, tradução nossa) 
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entrar nos arquivos. Aos marginalizados, o silêncio. Assim, a violência arquivística também 

pode ser observada “no uso de documentos para reforçar e naturalizar o poder do Estado no 

silenciamento ativo dos marginalizados” (CARTER, 2006, p. 219, tradução nossa). É o DA 

operando nos arquivos: naturalizando suas práticas, apagando as seleções, invisibilizando os 

silêncios.  

No arquivo há o que pode ser chamado de presença ausente [absent-presence]. 

O que está presente nos arquivos é definido pelo que não é. E os silêncios 

arquivísticos são delimitados pelas vozes arquivísticas. Vestígios dos 

silenciados ou silenciosos inevitavelmente estarão presentes nos arquivos. O 

problema está em identificá-los. A questão pertinente que surge é como 

alguém pode “provar a ausência de um arquivo”? Onde alguém começa a 

procurar? Como começamos a procurar ausências? É somente na consciência 

do silêncio que podemos começar a remediá-lo. É preciso reconhecer que um 

grupo não está presente nos arquivos (CARTER, 2006, p. 223, tradução 

nossa). 

 

Cabe ainda aos arquivistas se reconheceram nos jogos de poder e como elementos não 

neutros e não passivos dos processos seletivos: participam da produção de vozes e silêncios ao 

permitir ou negar espaços nos arquivos, legitimando ou não determinadas narrativas sobre o 

passado. É o entendimento de sua responsabilidade nas práticas arquivísticas e de seu lugar no 

DA. Os arquivistas precisam se perceber, portanto, como interfaces do tempo (HEDSTROM, 

2002) participando do processo de seleção do que será preservado, descrevendo e criando 

pontos de acesso a determinados registros do tempo passado que intuem as possibilidades de 

acesso a esses documentos no futuro.  

Destacamos que este lugar de interface está sempre marcado pelo presente, em um jogo 

com o passado e com o futuro. É o passado e o futuro instituídos no presente dos arquivos. O 

grande poder do arquivo, portanto, não está na capacidade de preservar a memória ou de ser a 

memória, mas na potência de gerir o tempo histórico formalizado, ou seja, de ser uma das vias 

de possibilidade de construção de passados formalizados, legitimados e institucionalizados, 

construindo, assim, de forma consciente, uma totalidade de restos.  
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6 CONCLUSÃO 

Considerando as análises discutidas nesta tese, destacamos que o conhecimento sobre o 

passado é um campo de disputas e que essa disputa se dá por vias institucionalizadas – seja por 

figurar em calendários comemorativos, por ter as narrativas descritas nos livros didáticos e nos 

discursos oficiais, pela construção de memoriais que lutam contra o esquecimento, ou seja, para 

ter espaço no conhecimento do passado social formalizado – vemos que diversos grupos sociais 

em disputa recorrem a formalização de seus testemunhos e buscam por provas que autenticam 

seus discursos, se constituindo enquanto linhas de força do Dispositivo de Arquivo e lutando a 

partir dos jogos estabelecidos pelos modos de acreditação constituídos por este.  

O conhecimento oficializado, autorizado e legitimado sobre o passado é construído por 

vias legais e reconhecidas – como testemunhos, documentos, agentes e lugares – assim como 

de metodologias próprias para o estabelecimento e análise desses instrumentos e de construções 

das narrativas sobre o passado. E muitos desses registros autorizados foram selecionados e 

conservados em espaços institucionalizados, que garantem seu peso legal. Por isso, recorremos 

ao arquivo como lugar autorizado para a construção de narrativas sobre o passado. Essa 

autoridade e legitimidade é construída e delimitada pelas relações estabelecidas nos arranjos do 

Dispositivo de Arquivo. O arquivo, então, não pode ser entendido como um mero conjunto de 

documentos acumulados, mas sim, deve ser visto em sua complexidade de relações na teia do 

DA. E é esse lugar do arquivo no DA que analisamos nesta tese. 

Corroborando nossa hipótese, afirmamos que o DA fornece as condições de 

possibilidade de existência dos arquivos, assim como o entendimento do arquivo como lugar 

de privilégios, configurado a partir das relações de poder nas quais ele se encontra imbricado. 

Há na própria constituição dos arquivos – e em suas perspectivas de acúmulos, de fixação de 

sentidos sobre o passado e de acessos – uma vontade de verdade e uma manipulação do tempo, 

marcadas por sua institucionalidade e capacidade legitimadora. O arquivo, como guardião 

legítimo dos registros que representam o tempo passado, formaliza, seleciona e ordena o que se 

sabe sobre este passado. O arquivo legitima esse passado, fixando sentidos, construindo 

narrativas, regulando determinadas representações sobre o passado em detrimento de outras, 

estabelecendo o passado social formalizado como seu objeto institucional, ou seja, o arquivo 

age no tempo a partir de seus poderes institucional, legitimador e arcôntico conferido a partir 

dos jogos de poder ordenados no DA. 
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 Vale ressaltar que o passado social formalizado preservado nos arquivos não é 

exatamente o passado como passou, mas sim um passado organizado por diversos elementos 

que constituem as relações de força do DA. Desta forma, afirmamos que os arquivos devem ser 

vistos como potências de construção de passados sociais formalizados e legitimados por seu 

poder de instituição, de legitimação e seu poder arcôntico.  

A capacidade do arquivo de servir - seja para a construção de cidadania, de identidade, 

de reconhecimento, de construção de narrativas memoriais e históricas, de permitir lembranças, 

como prova de alguma atividade, dentre outras – podem ser entendidos como os diversos 

funcionamentos sociais dos arquivos que se modificam de acordo com os arranjos dos 

dispositivos em um determinado tempo histórico. Seus funcionamentos são indissociáveis de 

sua capacidade arcôntica e de seu papel instituidor, que envolve a legitimação de determinados 

passados formalizados e um todo um aparato simbólico, legal, burocrático que envolvem os 

arquivos, a partir dos jogos de poder e das relações de força ordenadas pelo DA. Desta forma, 

podemos observar na contemporaneidade os funcionamentos dos arquivos relacionados às 

políticas de memória – principalmente as memórias sensíveis – dos Estados democráticos, que 

envolvem os discursos sobre identidade, reparação e direitos humanos. 

Essas novas demandas sociais por memória e por passado reorganizaram as relações no 

Dispositivo de Arquivo que, por sua vez, se transformou criando novas estratégias para 

responder a estas urgências. Essas mudanças de estratégias do DA afetam diretamente os 

funcionamentos sociais dos arquivos que passam a ter novas possibilidades de agir. Contudo, 

consideramos aqui que mesmo com novos funcionamentos o olhar para o passado é sempre um 

olhar estabelecido a partir dos olhares do presente. Devemos considerar, portanto, que cada 

funcionamento social dos arquivos é histórico e efeito dos arranjos estabelecidos em um 

determinado tempo histórico do DA. 

  Os arquivos, sendo espaços de poder e de construção de narrativas do passado social 

formalizado, são também espaços de violência pois sua constituição é sempre um processo 

social seletivo, ordenado, delimitado, estabilizado pelos jogos de poder e pelas correlações de 

força arranjados no DA.   

Reconhecer o lugar do arquivo na teia do DA significa reconhecê-lo como elemento na 

manipulação do tempo – no jogo do presente com representações do passado e com possíveis 

acionamentos de memória no futuro –, reconhecer a historicidade de suas práticas, reconhecer 

que eles nunca representarão a totalidade do que já passou e nem totalmente uma determinada 
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sociedade. É reconhecer também que, a partir de suas práticas seletivas e ordenadoras, há, ao 

mesmo tempo, no arquivo um poder de inclusão e de exclusão que lhe é intrínseco. 

Então, o que nos é mais caro é essa capacidade de reconhecimento – inclusive aqui dos 

próprios arquivistas – da complexidade do arquivo e do lugar em que se encontra no DA: seja 

reconhecer que não há naturalidade nos seus acúmulos, que suas práticas e funcionamentos 

sociais são marcados em um tempo e um espaço específicos, reconhecer que o arquivo é mais 

falta do que presença, de que há mais vazios do que completudes. 

Conforme proposto, o que buscamos nesta tese foi destacar o arquivo como um dos 

elementos e das linhas de força que constituem a rede dos Dispositivos de Arquivo. Ao situá-

lo nestes arranjos, podemos estabelecer seus diversos níveis de relações com os poderes, os 

saberes, os discursos, assim como diversos outros elementos que marcam a sua existência e 

seus diferentes funcionamentos ao longo de um tempo histórico específico. 
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