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INTRODUÇÃO

Pode-se afirmar que a Arquivística, ou Arquivologia, é uma 

área de construção teórica recente. Os seus princípios fundamen-

tais surgiram ao longo do século XIX, na França, na Prússia e nos 

Países Baixos (Foscarini, 2009). O ponto alto do período foi a pu-

blicação, no final do século, do manual conhecido no Brasil como 

Manual dos arquivistas holandeses (1898). Este livro, que apresenta 

princípios e regras sobre como organizar um arquivo, serviu por 

anos como uma das bases para a organização de arquivos nos mol-

des modernos propostos pela história positivista.

Nessa obra já se percebem tentativas de normalizar a termi-

nologia arquivística, com o intuito de tornar claros os seus instru-

mentos. Para os autores, os arquivistas deveriam utilizar a mesma 

terminologia para os vários tipos de inventários (Muller; Feith; 

Fruin, 1973).

O problema de definição terminológica perpetuou-se ao longo 

do percurso da disciplina, passando pela obra de Jenkinson, Casa-

nova, Schellenberg, até a década de 1990, na qual as associações e 

sociedades e o próprio Conselho Internacional de Arquivos busca-

ram estabelecer parâmetros terminológicos, através do Dicionário 

de Terminologia Arquivística (1996), da Associação de Arquivistas 

de São Paulo, ou mesmo do Glossary of archival and records termi-
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14  THIAGO HENRIQUE BRAGATO BARROS

nology (2014), da Sociedade Americana de Arquivistas, ou ainda 

do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), do 

Arquivo Nacional. 

Nesse campo, existe a necessidade fundamental de que os arqui-

vistas se reconheçam como profissionais, e a normalização termino-

lógica constitui um grande passo para isso (Dryden, 2005).

O próprio nome da disciplina, ou a separação entre ensino, teo-

ria e técnica, causou certa confusão, e isso continua acontecendo. 

Em inglês, por exemplo, emprega-se Archival Science para nomear 

a disciplina e Archival Studies para remeter ao curso universitário, 

distinguindo a teoria do seu estudo. 

No Brasil, os dicionários técnicos consideram os termos “Ar-

quivística” e “Arquivologia” como sinônimos, podendo-se utilizar 

ambos para designar a mesma disciplina. Por uma questão de coe-

rência – uma vez que os termos mais utilizados nas línguas latinas 

são Archivística (em espanhol), Archivistique (em francês) e Ar-

chivistica (em italiano) –, optou-se, neste livro, por utilizar o termo 

Arquivística para designar a disciplina e o conjunto de teorias, e 

Arquivologia em referência ao curso universitário.

Outra ponderação terminológica a ser feita concerne às funções 

de descrição e classificação como parte do processo de representa-

ção arquivística. O termo “representação” permite uma mais ampla 

compreensão desses processos, na medida em que 

é usado para referenciar ambos os processos ou atividades de repre-

sentação e para os objetos produzidos por essa atividade. [...] O 

processo de representação busca estabelecer uma correspondência 

sistemática entre o domínio alvo e o domínio modelado para cap-

tura, ou representar, por meio do domínio de modelação, o objeto, 

dado ou informação do domínio alvo. (Jacob, 1998, p.146, apud 

Yakel, 2003, tradução nossa)

[...] Representação refere-se aos dois processos de arranjo (respei-

tando ou desrespeitando a ordem) e descrição, assim como à criação 
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de instrumentos de pesquisa (guias, inventários, catálogos) e sis-

temas (fichas catalográficas, bases de dados bibliográficas e bases 

de dados arquivísticas) como resultado dessas atividades. É claro 

como a criação de substitutos se relaciona com a representação. 

(Yakel, 2003, p.2, tradução nossa)

Ao se perceber o processo de representação arquivística (des-

crição/classificação) a partir desse empréstimo da área da Ciência 

da Informação, que amplia e dá nova sustentação a essas atividades 

nucleares da Arquivística, vai-se ao encontro da definição de Yakel. 

A fim de tipificar a análise da Arquivística enquanto disciplina 

e instância discursiva, mostrou-se necessário definir teoria e práti-

ca, pois lida-se com ambas as esferas. Japiassú e Marcondes (2008) 

trazem a definição de teoria da filosofia grega:

[...] 1. Na acepção clássica da filosofia grega, conhecimento espe-

culativo, abstrato, puro, que se afasta do mundo da experiência 

concreta, sensível. Saber puro, sem preocupação prática. 2. Modelo 

explicativo de um fenômeno ou conjunto de fenómenos que pre-

tende estabelecer a verdade sobre esses fenómenos, determinar sua 

natureza. Conjunto de hipóteses sistematicamente organizadas 

que pretende, através de sua verificação, confirmação ou correção, 

explicar uma realidade determinada. [...] (p.184)

Com base nessa definição, pode-se entender a teoria dos arqui-

vos como o conjunto de conhecimentos e princípios que, afastado 

dos arquivos em si, procura explicá-los e conceituá-los, buscando 

expor sua realidade, contribuindo para a preservação dos documen-

tos e o acesso a eles.

As teorias desenvolvidas pela Arquivística formam um conjun-

to pouco coeso de técnicas voltadas ao tratamento dos arquivos, ou 

seja, refletem na prática profissional. 

No caso da prática, para Japiassú e Marcondes (2008), pode-se 

entendê-la como algo
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16  THIAGO HENRIQUE BRAGATO BARROS

[...] 1. que diz respeito à ação. Ação que o homem exerce sobre as 

coisas, aplicação de um conhecimento em uma ação concreta, efe-

tiva; ex. “saber prático”. Conhecimento empírico, saber fazer algo. 

2. Razão prática. Segundo Kant, respondemos à questão teórica “o 

que podemos saber?” pelo exame das condições a priori do conheci-

mento, enquanto que respondemos à questão prática “o que deve-

mos fazer?” pelo estabelecimento das leis da ação moral. “Tudo na 

natureza age de acordo com as leis. Há apenas um ser racional que 

tem a faculdade de agir a partir da representação das leis, isto é, a 

partir dos princípios, em outras palavras, que tem vontade. Uma 

vez que para derivar as ações das leis a razão é necessária, a vontade 

não é senão a razão prática” (Kant, Metafísica dos costumes). (p.156)

Prática, nesse sentido, seria a aplicação do conhecimento, pela 

Arquivística, em uma realidade específica. Seria um saber prático 

da Arquivística, o que significa que, no trabalho com os arquivos, a 

prática será sempre um espelho. Um espelho é reflexo do real, mas 

não é o real, e é neste sentido que percebemos a aplicação da teoria 

dos arquivos nos arquivos em si.

A disciplina experimentou profundas mudanças a partir da dé-

cada de 1980, no campo prático e no teórico. No âmbito teórico, 

essas modificações aconteceram em decorrência das publicações 

de uma série de autores das correntes anglo-saxônicas, com o pre-

domínio do Canadá, da Austrália e da Nova Zelândia, países que, 

nos últimos trinta anos, buscaram esquematizar uma prática téc-

nico-científica diferente daquela tradicionalmente desenvolvida 

na Europa. Assim, aproximaram a Arquivística dos métodos de 

compreensão e estudo próprios das Ciências Humanas, através de 

autores como Terry Cook, Hugh Taylor, Brien Brothman e Tom 

Nesmith, refletindo sobre aspectos até então pouco explorados no 

universo teórico da disciplina. 

Podem ser citados também autores que buscaram dar susten-

tação às atividades arquivísticas, a partir de uma perspectiva epis-

temológica, com destaque para David Bermman, Chris Hurley e 

Verne Harris. 
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Destacam-se também os esforços de redefinição e rearranjo, ba-

seados nos preceitos tradicionais da área, por parte de autores que 

buscaram circunscrever o campo de atuação da disciplina, como 

Carol Couture e Jean-Yves Rousseau, dentre outros. 

A ampliação e a revisão teórica dos últimos trinta anos sinalizam 

para uma profunda mudança no universo de atuação do arquivista. 

As instituições encontraram novas maneiras de produzir e orga-

nizar seus documentos, em um universo administrativo no qual é 

massivo e irreversível o uso de tecnologias multimídia, que se apre-

sentam como o maior desafio para os arquivistas e a Arquivística 

do presente e do futuro. A disciplina tem buscado respostas para 

resolver os problemas atuais dos sistemas de gestão de documentos, 

pensando naqueles que devem ser preservados para o futuro.

É necessário ressaltar que a construção e o percurso da Arquivís-

tica estiveram inegavelmente atrelados, desde o início, em maior ou 

menor grau, à construção da historiografia, à medida que os docu-

mentos custodiados pelas instituições arquivísticas como um todo 

serviram e continuam servindo como uma fonte para a reconstrução 

do passado no presente. Além disso, o modo como os historiadores 

escreveram a história no passado e a escrevem atualmente tem refle-

xos na organização dos arquivos e, portanto, na construção da sua 

teoria, especialmente durante o século XIX e no início do século XX.

A Arquivística abordada neste livro é aquela da Espanha e do 

Canadá. No caso do Brasil e de alguns outros países da América do 

Sul, os diálogos sobre o desenvolvimento da área serão correlacio-

nados com a História ou a Biblioteconomia (Ciência da Informa-

ção), devido ao seu desenvolvimento tardio, em comparação com os 

países de América do Norte e da Europa.

Galloway (2006) esclarece que isso também acontece com o 

arquivista, à medida que ele avalia e seleciona o que poderá ser 

lembrado e usado para a escrita da história ou de qualquer outra 

área da ciência ou das relações sociais. Porém, ao longo do seu de-

senvolvimento, a Arquivística e a História funcionaram como duas 

atividades prático-científicas que sempre estiveram atreladas e 

guardam uma relação impactante entre si. 
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A Arquivística, no entanto, tem buscado redefinir a sua relação 

com a História, já que o uso dos documentos de arquivo, nos últi-

mos cinquenta anos, foi se modificando. As suas abordagens e a sua 

organização estiveram atreladas a essas mudanças, uma vez que o 

historiador não é o único usuário dos arquivos, pois há uma gama 

muito maior e mais complexa de instituições e pessoas que legiti-

mam a constituição dos arquivos. 

Apesar disso, a Arquivística não abandonará a sua filiação à 

História, pois o discurso arquivístico está calcado numa relação 

secular entre a sua prática e a historiografia. É claro que, a partir 

da década de 1950, a disciplina estabelecerá relações com outras 

áreas e ampliará seu campo de atuação e seu quadro teórico-meto-

dológico. Contudo, enquanto espaço de construção teórica, a His-

toriografia permanece como uma base fundamental para ela. Prova 

disso é o próprio desenvolvimento da Arquivística pós-moderna de 

Nesmith e Cook. 

Esses autores buscam fundamentalmente uma ressignificação 

do princípio da proveniência, como um princípio intelectual com 

múltiplos significados na dinâmica institucional, tendo como pano 

de fundo o pós-modernismo, com vista à desconstrução das rela-

ções práticas e teóricas tradicionais da área em relação, por exem-

plo, às artes plásticas. 

Ao tomarem a jornada pós-modernista como base para a 

compreensão da Arquivística, pretendem dizer que a instituição 

arquivo será responsável por determinar o que deve ou não ser 

lembrado, avaliado e acessado, no que diz respeito aos documentos 

jurídico-administrativos, moldando, representando, simbolizando 

a relação entre esses documentos e a sociedade. Seu objetivo final 

é a desconstrução dos preceitos e dos sentidos clássicos presentes 

na teoria arquivística, buscando a ampliação das responsabilidades 

dos arquivistas.

O sentido e o significado dos documentos é mutável, e eles assu-

mem novos valores ao longo do tempo. Um documento do banco de 

investimento Lehman Brother, por exemplo, foi atirado do edifício 

Word Trade Center durante os atentados de 11 de setembro e recu-
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perado por um pedestre que assistia ao ocorrido. Para essa pessoa, 

esse documento terá um sentido completamente diferente daquele 

para o qual foi produzido. Isso mostra que o sentido e os signifi-

cados dos documentos modificam-se, em suas metanarrativas, de 

acordo com Cook (2001).

Do mesmo modo, os motivos para a produção de documentos 

não são estáticos nem neutros, e este é um dos fundamentos básicos 

dessa nova perspectiva, o que alguns autores chamam de “redesco-

berta da proveniência” (Millar, 2002; Yeo, 2012; Nesmith, 2004).

É possível ainda, especialmente na tradição australiana e na 

franco-canadense, uma ampliação da compreensão do papel do ar-

quivista, visto que o universo organizacional das instituições desses 

locais é diferente. Nota-se, por parte dos arquivistas, uma busca 

constante por mudanças de postura frente a suas técnicas e práticas, 

bem como ao papel das instituições privadas e públicas coletoras de 

arquivos.

Outro aspecto fundamental dessa reconfiguração e redefinição 

foi o aparecimento, desde a década de 1980, de estudos sobre a ética 

em relação a diversos níveis da profissão e à atividade arquivística. 

Uma vez que o posicionamento teórico vem sendo revisto, o arqui-

vista também precisa reavaliar o seu posicionamento e as suas res-

ponsabilidades. Nesse aspecto, destacam-se autores como Richard 

J. Cox, Verne Harris e David Horn.

No Brasil, a área também vem passando por uma ampliação da 

sua institucionalização profissional e científica, acompanhando, de 

certo modo, o desenvolvimento global. Prova disso é o aumento no 

número de cursos de graduação em Arquivologia em todo o país e 

a maior atuação dos arquivistas nos cursos de pós-graduação em 

Ciência da Informação, História, Comunicação e áreas afins, em 

nível de mestrado e doutorado, pois a área busca discutir e estabele-

cer-se como uma disciplina científica no país, iniciando, assim, um 

longo processo de sedimentação.

A ampliação institucional tem algum reflexo no âmbito teórico, 

mas ele ocorre de maneira mais profunda no universo da atuação, 

uma vez que tem crescido exponencialmente o número de profis-
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sionais da área. Percebe-se ainda um incremento na produção de 

artigos científicos, dissertações e teses que abordam a Arquivística. 

Nota-se também a participação mais ativa de arquivistas em even-

tos das áreas de História, Ciência da Informação e Administração, 

tradicionalmente correlacionadas à Arquivística.

Em uma busca sobre o assunto no banco de teses e dissertações 

da Capes (2013), foram encontradas 219 teses ou dissertações en-

volvendo a Arquivística defendidas no país desde 1987, o que si-

naliza uma ampliação de tópicos voltados às suas práticas e teorias.

 Constata-se também o início de uma internacionalização dos 

eventos profissionais da área que ocorrem no país, pois a discipli-

na busca respostas e exemplos no exterior aplicáveis à realidade 

brasileira.

Apesar desse novo panorama, a Arquivística no Brasil passa 

por um processo de sedimentação no que diz respeito a questões 

teóricas e profissionais, principalmente por sua recente institucio-

nalização universitária e pelo instrumental teórico desenvolvido no 

país na atualidade.

 A redefinição e reconfiguração teórico-prática da Arquivística 

ocorrem não só em países anglo-saxões, mas também em outros, 

como Espanha e França, em que se destacam nomes importan-

tes, como Alberto Tamayo, José Ramón Cruz Mundet, M. Paz 

Martín-Pozuelo Campillos, Ramon Alberch Fugueras, Michel 

Duchein e Bruno Delmas. Considerados por alguns autores como 

neojenkinsonianos,1 são responsáveis por uma revisão e sedi-

mentação do pensamento tradicional da área, buscando em seu 

núcleo tradicional as respostas para os problemas arquivísticos 

contemporâneos.

Percebe-se, no levantamento dos marcos históricos aqui apre-

sentados, que a Arquivística carece de estudos voltados para uma 

relação epistêmica entre seus métodos e suas teorias, uma vez que 

existem problemas de ordem terminológica e conceitual, os quais, 

 1 Luciana Duranti, José Ramón Cruz Mundet, Carol Couture, dentre outros, 

podem ser considerados adeptos dessa linha de pensamento.
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muitas vezes, são identificados, mas não discutidos no bojo da Ar-

quivística, tanto em sua vertente teórica, por meio de artigos cien-

tíficos, manuais e anais de eventos, quanto em sua vertente prática. 

Nas próprias políticas de instituições arquivísticas, percebe-se a 

necessidade de definição para essas questões de ordem terminoló-

gica e conceitual.

No trabalho que originou este livro, com o auxílio da análise 

do discurso francesa, especialmente as apropriações estabelecidas 

entre Michel Pêcheux e Michel Foucault, construiu-se um estudo 

histórico-discursivo das teorias e práticas arquivísticas, buscando, 

em sua episteme, as relações de poder/saber nela presentes.

A própria dificuldade para a definição e o estabelecimento de 

balizas para o que se analisa, e também para o modo como se anali-

sa, diz algo a respeito do status científico da Arquivística. Quando a 

nossa pesquisa se iniciou, em 2010, objetivava-se estudar os concei-

tos de classificação e avaliação conjuntamente com aqueles oriun-

dos da descrição. Seriam necessárias várias teses para contemplar 

tudo o que foi proposto quando se elaborou o projeto. 

Com o passar do tempo e o início da elaboração do texto do 

trabalho do qual derivou este livro, percebeu-se a necessidade de 

readequação e redefinição dos nortes dados à pesquisa. 

Em primeiro lugar, é necessário dizer que a descrição e a classi-

ficação, pelas suas características conceituais e práticas, são ativida-

des essenciais para a teoria e a prática arquivísticas, uma vez que, 

desde o uso da Diplomática como base para a representação dos do-

cumentos, são as funções que respondem ao que leva à construção e 

constituição de arquivos em primeira instância. 

A partir de uma abordagem crítica, neste livro será apresentada 

uma discussão sobre a prática e a teoria arquivísticas, segundo um 

viés histórico-discursivo, em busca de elementos que possam con-

tribuir para esclarecer alguns movimentos fundamentais que dão 

suporte à Arquivística.

Nele será construído um panorama histórico da Arquivística, em 

busca de esclarecer alguns dos fundamentos teórico-discursivos da 

área, ou seja, com um objetivo fundamentalmente epistemológico.
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22  THIAGO HENRIQUE BRAGATO BARROS

A discussão crítica se estabelecerá no contexto da Arquivística 

na atualidade e responde a uma constatada carência de sistemati-

zações conceituais, como já demonstrado pelos estudos de Hurley 

(1993; 1995), Cook (2001a; 2001b) e Fredriksson (2003).

Diante da constatação da falta de reflexões críticas sobre os fun-

damentos básicos que regem a Arquivística na atualidade, propõe-

-se uma análise da representação arquivística, visando estabelecer e 

ressaltar as relações entre os discursos institucional e acadêmico na 

área, uma vez que a descrição/classificação são funções fundamen-

tais no universo dos arquivos. 

O percurso percorrido será o histórico-conceitual, o qual cir-

cunda a noção de representação arquivística, das suas práticas no 

Brasil, no Canadá e na Espanha. Será observado como elas aconte-

cem nas instituições arquivísticas desses países. No caso da teoria, a 

análise dos conceitos acompanhará o percurso histórico e se baseará 

nele, identificando-se os autores representativos dessas tradições:

• Terry Cook e Hugh Taylor (Arquivística pós-moderna/fun-

cional), do Canadá;

• Antonia Heredia Herrera e José Ramón Cruz Mundet (Arqui-

vística moderna), da Espanha;

• Heloísa Belloto e José Maria Jardim (Arquivística moderna X 

Arquivística para além da moderna), do Brasil.

Visando oferecer elementos sobre a discursividade da disciplina 

no âmbito institucional, foram selecionados três arquivos: Library 

and Archives, pertencente ao Canadá; Archivo Histórico Nacional, 

da Espanha; e Arquivo Nacional, do Brasil. Ressalte-se que a coleta 

de dados para a pesquisa apresentada neste livro ocorreu in loco e 

digitalmente, por intermédio do próprio website dessas instituições 

e de contato por e-mail com alguns de seus diretores.

É importante destacar que as tradições canadense e espanhola 

foram escolhidas devido à sua influência na formação do pensa-

mento arquivístico brasileiro. A corrente canadense, por exemplo, 

influenciou pesquisadores como Luis Carlos Lopes (UFF), en-

quanto a corrente espanhola forneceu subsídios para pesquisadores 

como Heloísa Bellotto (USP). 
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Os arquivos escolhidos para o corpus de análise reúnem insti-

tuições que produzem e estabelecem políticas relacionadas à re-

presentação, utilizadas por arquivos estaduais e provinciais ou até 

mesmo municipais. Por essa razão, ofereceriam estratos de análise 

significativos com o menor conjunto institucional possível.

No caso dos autores, a seleção ocorreu com base no próprio 

percurso da Arquivística nos países, na medida em que esses au-

tores representam, de algum modo, enunciados fundamentais 

para o desenvolvimento da Arquivística nas tradições/perceptivas 

estudadas. 

Uma vez definido o corpus de análise, isto é, as instituições que 

abrigam ou produzem os materiais analisados na nossa pesquisa, os 

dados foram coletados por meio de revisão bibliográfica das obras 

consideradas fundamentais no que concerne à representação de 

arquivos.

Como método da análise, foram utilizados os próprios prin-

cípios de análise do discurso de matriz francesa, enquanto aporte 

metodológico.

A Arquivística, enquanto parte de formações discursivas ou 

produto delas, foi o terreno escolhido para a análise, a partir da 

apropriação da “análise arqueológica” enunciada por Foucault em 

Arqueologia do saber, construída e evidenciada ao longo de sua obra. 

A análise arqueológica é uma apropriação feita pela análise do 

discurso, a partir de 1975, que buscou ampliar seus preceitos de es-

tudo e a compreensão do discurso, fixando-se em princípios menos 

fechados do que aqueles utilizados nos anos anteriores. Uma aná-

lise dessa perspectiva, a historicidade discursiva, ganhou grande 

importância, e o uso do conceito de formação discursiva ampliou 

os horizontes de discussão, sobretudo ao se lidar com discursos 

disciplinares. 

Foucault demonstra que as “verdades” constituídas por meio do 

conhecimento científico dependem de noções, suposições ou de um 

conjunto de princípios baseados na época em que foram criados, 

ou seja, sob a sua perspectiva, pode-se alcançar um entendimento 

renovado de determinado princípio ou conceito contextualizado 
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sob sua própria construção histórica e suas relações disciplinares e 

sociais. 

Neste livro, adotaram-se as perspectivas de Pêcheux e Foucault, 

pelas características das obras estudadas, que apresentam uma for-

malização e um status institucional contundente e permitem uma 

busca pelos pontos de ruptura conceitual e ideológica.

Portanto, é necessário tipificar os autores, a abordagem e os con-

ceitos, já que se pode chegar a diferentes análises e discursos. Neste 

caso, a tônica do trabalho foi dada pela tendência francesa de Aná-

lise do Discurso, enfocando sobretudo as noções postuladas por 

Pêcheux e Foucault e seus contemporâneos, pois entende-se que 

essa tendência oferece mais subsídios teóricos para a compreensão 

do discurso proposto no nosso estudo.

Parafraseando Orlandi (1999), pode-se dizer que compreender é 

saber que o sentido pode ser outro. Na tese apresentada neste livro, 

realizou-se um estudo do discurso produzido na Arquivística em 

uma esfera ampla, a partir de produções linguísticas heterogêneas, 

buscando sentidos para os conceitos e as práticas da disciplina. 

Assim, compreende-se a Arquivística como uma instância signifi-

cativa e passível dessa análise. Busca-se, resgatando o seu passado, 

compreender o atual momento de transição no qual ela se encontra.

Partindo do pressuposto de que a Arquivística possui formações 

discursivas e que estas se valeram de instâncias político-ideológicas 

dese o seu aparecimento e ao longo do seu desenvolvimento, na 

forma de aplicação das funções fundamentais, formulamos a hipó-

tesde de que é possível construir um percurso histórico-conceitual 

da Arquivística, por meio da Análise do Discurso, em suas esferas 

teórico-institucionais. 

A formação discursiva é um conceito que se relaciona com um 

conjunto de enunciados, a partir de uma posição político-ideoló-

gica, de um lugar real e de sujeitos específicos. Nesse sentido, o 

desenvolvimento teórico, o percurso histórico e os pressupostos 

técnicos da área partem de posições institucionais endossadas por 

uma relação político-ideológica e enunciadas por sujeitos específi-

cos, em conjunturas determinadas. 
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Assim, admitiu-se no trabalho aqui apresentado que a Arqui-

vística é nutrida por determinadas formações discursivas nos per-

cursos estudados. Encará-la como tal é perceber que o conjunto de 

suas técnicas, seus saberes, seus sujeitos está relacionado com os 

enunciados que produz. Estes enunciados, por sua vez, relacionam-

-se com uma conjuntura política e ideológica, com o poder, em um 

jogo social estabelecido no espaço–tempo, cheio de conflitos. 

Dessa forma, a Arquivística, enquanto espaço discursivo nunca 

finalizado, é passível de mudanças e possui os apagamentos pro-

vocados pela própria ação da ideologia e pela naturalização dessas 

relações teórico-práticas.

Para Foucault (1997), analisar formações discursivas é analisar 

os objetos de saber que surgem como acontecimentos disciplinares, 

buscando suporte histórico, institucional e a materialidade enun-

ciativa que proíbe ou permite sua enunciação, o status científico 

dado ao objeto construído. 

Em cada formação, conceitos são dispostos de certa forma e uti-

lizados conforme o campo de saber e o modo como ele se relaciona, 

se diferencia, se associa ou não a outros campos de saber. O mesmo 

se dá com os temas, eles são investidos por estratégias que quali-

ficam ou não instituições, técnicas, grupos sociais, obedecendo a 

conceitos e usos que a própria prática discursiva provê. Como tal 

enunciado é usado e que efeitos produz, como tal discurso é contro-

lado, qual é excluído e qual é beneficiado e prestigiado? Em função 

do quê? (Araújo, 2007, p.9)

Por esses motivos, no estudo apresentado neste livro foi aborda-

do o discurso da Arquivística em dois níveis: no nível teórico, am-

parado principalmente por artigos científicos, manuais e ensaios, 

atribuindo status histórico-conceitual à Arquivística; no nível da 

instituição arquivística, nas políticas supostamente desenvolvidas 

a partir dos preceitos teóricos. Procurou-se compreender por que 

são escolhidas determinadas posições, e não outras, em relação aos 

principais objetos teórico-metodológicos da disciplina. 
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No Capítulo 1, “Por uma teoria do discurso: reconsiderações 

histórico-conceituais”, são descritos aspectos históricos da disci-

plina do discurso, anteriores às suas formulações e posteriores a 

ela, visando delimitar historicamente a disciplina do discurso, uma 

vez que a nossa pesquisa buscou aportes interdisciplinares, tor-

nando fundamental demarcar para o leitor aspectos introdutórios 

da disciplina e evitar equívocos causados pela leitura de textos da 

Análise do Discurso de maneira paralela, problema recorrente nos es-

tudos do discurso no Brasil.

No Capítulo 2, “Por uma metodologia do discurso: noções e 

métodos para uma análise discursiva”, são apresentadas definições 

e princípios metodológicos da Análise do Discurso, visando um 

delineamento do método para a sua aplicação em estudos de Arqui-

vística e Ciência da Informação.

No Capítulo 3, “Arquivística espanhola, canadense e brasileira: 

elementos históricos e conceituais”, são delimitados os aspectos ge-

rais da disciplina no universo de análise proposto e discutem-se as-

pectos conceituais e epistemológicos dela, buscando conhecer como 

se desenvolveu na Espanha e no Brasil. Acompanha-se ainda o per-

curso dos arquivos e da Arquivística no Canadá, focando aspectos 

históricos e historiográficos da formação do país e sua relação com 

os arquivos, o papel da historiografia na construção arquivística do 

país e o posterior desenvolvimento dos métodos e princípios que se 

tornaram referência para a área na atualidade, visando demarcar o 

espaço prático e teórico da Arquivística no passado e no presente 

no país e demarcando as relações que estabeleceu e mantém com os 

Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália.

No Capítulo 4, “Uma Análise Arqueológica do Discurso: a 

representação arquivística na Espanha, no Canadá e no Brasil”, são 

apresentadas as análises, com base no percurso histórico previa-

mente construído, e aborda-se a Arquivística sob o viés discursivo, 

visando estabelecer a interdiscursividade da disciplina e suas rela-

ções teórico-práticas. 
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