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RESUMO 

 

 

Aborda a questão da diplomática aplicada nos estudos de gênese 

documental, envolvendo a identificação de documentos arquivísticos e seu contexto 

de produção. Analisa os fundamentos teóricos e conceituais da diplomática 

contemporânea como recurso metodológico nas atividades de identificação, 

envolvendo os processos de análise e reconhecimento de documentos, bem como 

as origens e a consolidação dos conceitos envolvidos. Aponta as reflexões teóricas 

e iniciativas da comunidade arquivística nacional e internacional em torno dos 

conceitos e especificidades dos arquivos de arquitetura. Analisa a aplicação da 

metodologia de identificação de tipos documentais para tratamento de arquivos de 

arquitetura, a partir da segunda metade do século XX no âmbito da Europa e 

América Latina.  Aplica a identificação de tipologia documental, através de um 

estudo de caso, como método de organização em massa documental acumulada 

referente a projetos de arquitetura, integrantes de fundos arquivísticos, oriundos do 

projeto para a construção da Universidade do Amazonas (atual Universidade 

Federal do Amazonas), no período de 1970 a 1983, custodiados pelo Núcleo de 

Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

Palavras-Chave: identificação; diplomática contemporânea; gênese 
documental; metodologia arquivística; arquivos de arquitetura.  
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ABSTRACT 

 

 

It addresses the issue of the diplomatic applied in the studies of documentary 

genesis, involving records identification and its production context. It analyses the 

theoretical and conceptual foundations of contemporary diplomatic as methodological 

resource in activities of identification, covering documents analysis and recognition 

processes, as well as the origins and the consolidation of its involved concepts. It 

indicates theoretical reflections and initiatives taken by the national and international 

archival community related to concepts and particularities of architectural archives. It 

analyses the application of the type record identification methodology for treatment of 

architecture archives, from the second half of century XX in the scope of the Europe 

and Latin America. It applies the documentary typology identification, through a case 

study, as organization method of accumulated documentary mass, regarding the 

architecture projects, components of archive groups, derived from the Amazon 

University construction project (current Amazon Federal University), in the period of 

1970 to 1983, taken into the custody of the Research and Documentation Center of 

the Architecture and Urbanism College of the Rio de Janeiro Federal University.  

 

Keywords: identification; contemporary diplomatic; documentary genesis; 
archival methodology; architecture archives. 
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1         INTRODUÇÃO 

 

 

O pesquisador, na tarefa árdua de investigação científica, deve recorrer 

sempre à literatura, às fontes documentais e arquivísticas relacionadas a um campo 

específico do conhecimento, procurando identificar os conceitos e os princípios que 

se consolidaram ao longo do tempo.  

Segundo Galende-Díaz (2003, p. 8) as fontes arquivísticas são úteis para fins 

de comprovação histórica ou jurídica ao estabelecer a materialidade de um fato ou 

uma ação, sendo também objeto de estudos da diplomática. Mas, além destas 

fontes o pesquisador também pode fazer uso de fontes iconográficas que são 

representadas por imagens (uma gravura, uma fotografia, um filme, um desenho 

artístico ou técnico). 

Dentro do escopo deste trabalho de pesquisa, adotamos como de interesse 

particular duas das fontes mais comuns para a construção de uma pesquisa 

científica: as fontes documentais e as fontes iconográficas. Embora não 

desconsideremos a importância de outras fontes existentes, consideramos as duas 

fontes selecionadas como testemunhos capazes de ilustrar os problemas e matizes 

encontrados pelos arquivistas na organização de fundos ou dos conjuntos 

documentais acumulados, provenientes da arquitetura, principalmente quando 

estamos tratando de documentos contemporâneos. 

 Se partirmos da premissa que vivemos em uma sociedade globalizada onde, 

cada vez mais, faz-se necessário o acesso rápido e eficaz à informação para auxílio 

às tomadas de decisões, coloca-se como propulsor do desenvolvimento das 

organizações e instituições públicas ou privadas o uso dos arquivos como fonte de 

informação. Nesse ambiente, surgem desafios instigantes para o profissional que 

tem como objeto de trabalho e pesquisa o documento de arquivo, o qual pode ser 

considerado como insumo básico para o desenvolvimento organizacional.  

Neste cenário, o arquivista atua ativamente cumprindo a função de identificar, 

organizar, preservar e divulgar os arquivos. Ademais, a peculiaridade que lhe 

diferencia de tantos outros profissionais que tem como objeto algum tipo de 

documento é o fato dele ter sob sua responsabilidade documentos organicamente 

produzidos, ou seja, documentos que testemunham e representam fatos derivados 

da produção, de atividades e funções de determinada organização ou pessoa. 
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O arquivista tem como missão precípua a organização, disseminação e 

conservação das informações constantes dos documentos arquivísticos, por isso 

torna-se fundamental que este profissional busque parâmetros científicos que 

fundamentem e atestem sua intervenção nos arquivos.  Além disso, toda ciência que 

deseja alcançar seus objetivos e finalidades, necessita recorrer a outros ramos do 

conhecimento humano, sem os quais em modo algum poderia obter êxito 

(SÁNCHEZ PRIETO, 2000, p. 709). Assim, a partir da dificuldade em lidar com o 

grande aumento da produção documental, proporcionada por avanços das 

tecnologias e meios de comunicação, alguns autores tem defendido uma nova 

dimensão da diplomática como subsídio à arquivística, fundamentando o tratamento 

técnico de massa documental acumulada. 

Desta maneira, o presente trabalho de investigação científica incide 

basicamente sobre os estudos da gênese documental, fundamentados na 

diplomática contemporânea, a qual pode fornecer os instrumentos metodológicos 

indispensáveis para a organização de arquivos de arquitetura, nosso objeto de 

estudo, estruturando as tarefas de identificação e classificação de conjuntos 

documentais acumulados.  

Diante disso, ao considerarmos que existem recursos informacionais no 

âmbito dos arquivos de arquitetura, gerados pelos impactos das tecnologias da 

informação e comunicação no campo da arquitetura, principalmente no que diz 

respeito à elaboração das etapas do projeto arquitetônico, cremos que este trabalho 

de pesquisa possa trazer uma contribuição para o desenvolvimento da ciência da 

informação como da própria arquivística.  

É importante frisar que a ciência da informação privilegia, em geral, os 

estudos dos impactos do desenvolvimento tecnológico e comunicacional que 

afetaram e continuam afetando o campo informacional a partir do século XIX.        

Da mesma forma, essas mudanças, ao longo deste século, também causaram  

impactos na produção das informações arquitetônicas, fato que torna mútuo o 

interesse para estas áreas do conhecimento uma investigação que contribua para o 

desenvolvimento desses campos de forma integrada e interdisciplinar. 

Por um lado, ao investigar a geração, o uso, a organização e a representação 

da informação nos arquivos de arquitetura, podemos afirmar que o resultado poderá 

ser a obtenção de um nível de excelência no tratamento arquivístico e disseminação 
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das informações presentes neles, além de contribuir para a resolução dos problemas 

contemporâneos de organização documental.  

Por outro lado, ressalta-se que a importância dos arquivos da arquitetura está 

no testemunho gráfico e iconográfico dos projetos edificados como referência de 

uma época, um estilo e de uma técnica construtiva. Assim, os documentos que 

analisaremos nesta pesquisa constituem um campo de trabalho de grande interesse 

para os estudiosos da arquitetura, pois proporcionam um ponto crucial de 

interpretação da evolução estilística contemporânea, além de ser uma fonte 

informacional para qualquer intervenção de restauração, reforma, ampliação ou 

demolição dos edifícios referenciados no projeto. 

Isto posto, abrangendo a linha de pesquisa fluxos e mediações sociotécnicas 

da informação, o presente trabalho de pesquisa observa com minúcia um objeto rico 

em representações gráficas, iconográficas e textuais que representam aspectos da 

vida cotidiana do homem em sociedade. Esse objeto é um documento arquivístico 

de caráter técnico e científico, decorrente de atividades ligadas à arquitetura que 

possui também um valor intrínseco de prova e testemunho de uma atividade ou 

função que o gerou. 

O arquiteto no desenvolvimento desta ação projetual, seja trabalhando 

exclusivamente em um escritório técnico ou em uma instituição pública ou privada, 

acaba por realizar atividades e funções definidas de acordo com os objetivos 

organizacionais, produzindo e registrando informações em grande parte sob a forma 

de representações gráficas.   

Considerando que estas informações são geradas como resultado do 

cumprimento de uma missão e são registradas em tipos documentais e espécies 

documentais das mais diversificadas, como por exemplo: levantamento, planta de 

situação, croqui, planta baixa, corte transversal e longitudinal, fachada, detalhes, 

maquete, perspectiva, memorial descritivo da obra, caderno de encargos e 

especificações, contrato de locação de serviços, processo de licitação da obra, 

prospectos de propaganda imobiliária etc.; podemos afirmar de acordo com Renato 

Tarciso Barbosa de Sousa (2009, p.1) que “a organicidade dessas informações 

revelam o inter-relacionamento e o contexto de existência e de criação”. Para este 

autor: 

A informação orgânica arquivística é utilizada pelos setores de 
trabalho da organização com o objetivo de decidir, de agir e de 
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controlar as decisões e as ações empreendidas e, ainda, a fim de 
efetuar pesquisas retrospectivas que ponham em evidência decisões 
ou ações passadas. Reduzindo, assim a incerteza e tornando a 
tomada de decisões mais segura [...]. (SOUSA, 2009, p. 2). 

 

Sob a perspectiva de Bruno Delmas (1996, p. 440) essas informações 

recebem o adjetivo orgânicas, fato que as diferencia de tantas outras informações 

existentes nas instituições públicas ou privadas que produzem documentos de 

arquitetura. Ele afirma que não deveríamos nos recusar a enfrentar as 

peculiaridades destes documentos, pois o elemento que temos que levar em conta 

na organização de qualquer tipo de arquivo é “a informação orgânica que ele 

representa”, considerado o seu diferencial de outros documentos. No seu ponto de 

vista esse estudo já vem sendo usado há muito tempo para distinguir características 

externas e internas com o método da diplomática (DELMAS, 1996, p. 441).  

Podemos inferir também que uma análise das características informacionais 

relativas aos documentos gráficos de arquitetura em comparação às dos 

documentos integralmente textuais, permite entender de forma mais clara o modo 

como essas representações podem ser trabalhadas pelo arquivista, a fim de 

oferecer aos pesquisadores e usuários as informações mais relevantes de acordo 

com suas necessidades.  

Conhecer tais características informacionais e como elas se inserem no 

campo da ciência da informação pode nos fornecer bases sólidas para a aplicação 

da identificação arquivística, a qual é entendida como um passo fundamental para a 

classificação de documentos e implementação de um programa de gestão de 

documentos em arquivos arquitetônicos. 

Estas observações permitem-nos inclusive acreditar que tal processo 

investigatório, que se pretende realizar nesta pesquisa, pode contribuir para as 

especialidades da ciência da informação, particularmente nos estudos que envolvam 

a organização da informação, principalmente quando tratarmos da análise de tipos 

documentais e identificação em arquivos de arquitetura.  

Acrescentamos ainda, que a ciência da informação abrange os estudos 

socioculturais da informação, por isso cremos que este estudo pode também 

influenciar uma aproximação desta ciência com a arquitetura, visto que esta última  

produz documentos e arquivos como fontes de informação e registros 

imprescindíveis para a CI, nos quais  manifestam um modo de conceber e planejar a 
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vida do homem em sociedade, revelando através de seus projetos arquitetônicos 

todas as inovações, tecnologias e adequações exigidas pelas demandas sociais e 

culturais ao longo dos anos.  

Estas reflexões sobre a relação entre a arquitetura, a arquivística e a ciência 

da informação motivaram-nos a realizar este presente trabalho investigativo sobre o 

processo de produção e organização dos arquivos de arquitetura. A escolha deste 

tema foi determinada nas observações cotidianas de organização dos documentos 

arquitetônicos do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NPD-FAU/UFRJ), um 

arquivo pioneiro e integrante de diversos fóruns de discussão sobre questões 

práticas e teóricas que envolvem estes arquivos em âmbito nacional e internacional. 

 Neste contexto, ao longo do desenvolvimento deste trabalho, pretendemos 

responder a duas questões centrais no tratamento arquivístico destes arquivos 

especializados: como os estudos da gênese documental, fundamentados na 

diplomática contemporânea contribuem para o processo de tratamento arquivístico 

em arquivos de arquitetura? E, como as peculiaridades destes arquivos podem 

impactar nas condições deste tratamento técnico-documental? 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender como a identificação de 

tipologia documental, fundamentada nos parâmetros da diplomática contemporânea, 

pode ser aplicada em conjuntos documentais referentes a projetos arquitetônicos, 

fornecendo as bases para a organização do arquivo de arquitetura. Culminando 

como desdobramento desses objetivos gerais, são definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Descrever os fundamentos teóricos e metodológicos da diplomática 

contemporânea aplicada aos arquivos. 

 Discutir a relação da metodologia de identificação e organização no âmbito do 

tratamento técnico documental arquivístico. 

 Apresentar os modelos de metodologia europeu e norte-americano, utilizados 

para o tratamento técnico-documental de arquivos de arquitetura, 

identificando quais são os impactos sobre estes arquivos.  

 Aplicar a metodologia de identificação de tipologia documental em conjuntos 

documentais acumulados, referentes a dois projetos de construção de 

edifícios, custodiados pelo Núcleo de Pesquisa e Documentação da 
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Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, reconhecendo seus 

produtores, seus documentos e suas séries documentais. 

Para consecução dos objetivos propostos baseamo-nos na metodologia de 

estudo exploratório qualitativo, fundamentada da seguinte maneira:  

 Revisão de literatura da área em âmbito nacional e estrangeira para identificar 

artigos, livros, periódicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado e 

demais pesquisas científicas referentes aos seguintes principais temas deste 

estudo exploratório: gênese documental, arquivos de arquitetura, arquivística, 

arquitetura, diplomática contemporânea e identificação de tipologia documental;  

 Observação in loco; 

 Análise documental;  

 Levantamento de dados sobre a legislação, funções, atividades, competências e 

procedimentos administrativos que determinam a produção desses documentos, 

a fim de facilitar os processos de identificação arquivística; 

 Delineamento da pesquisa de estudo de caso com duas unidades de análise, 

composta por conjuntos documentais acumulados, referentes a dois projetos de 

arquitetura; 

 Aplicação de formulários de identificação de órgão produtor e tipo documental e 

formulário de descrição de itens documentais; 

 
Consideramos importante sublinhar a dificuldade na localização de literatura 

nacional específica sobre os temas diretamente ligados a arquivos de arquitetura, o 

que nos levou a investigar as fontes de outros países, principalmente na Europa e 

Estados Unidos. Grande parte desse levantamento foi realizada através do contato 

com autores por mensagens eletrônicas, solicitando o envio de artigos e de 

referências bibliográficas. A sensibilização de alguns pesquisadores foi fundamental 

para a obtenção de êxito, em especial, as espanholas Esther Cruces Blanco e Maria 

Luisa Conde Villaverde. A primeira, secretária da Seção de Arquivos de Arquitetura 

do Conselho Internacional de Arquivos (SAR/CIA), diretora do Archivo Histórico 

Provincial de Málaga e professora de Archivística de la Universidad de Málaga 

enviou por correspondência dois artigos publicados, respectivamente, em 2004, nos 

anais do I Congresso de Arquivos de Arquitetura em Alcalá de Henares e, mais 

recentemente, em 2011, no International Journal on Archives (COMMA).  Enquanto, 

a segunda autora, Maria Luisa Conde Villaverde, diretora do Archivo General de la 
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Administración de Alcalá de Henares e ex-presidente da  SAR/CIA de 2004 a 2008, 

enviou por e-mail dois artigos publicados nos anais do congresso supracitado. Além 

do envio destes materiais bibliográficos, ambas as autoras colocaram-se gentilmente 

à disposição para demais solicitações. 

A dificuldade de obtenção de literatura sobre o tema arquivos de arquitetura 

em nível nacional foi suprida pelas referências internacionais, pois alguns países se 

antecederam nas discussões sobre os documentos de arquitetura, principalmente os 

arquivistas espanhóis, os quais colaboraram intensivamente para o estabelecimento 

de fóruns permanentes de discussão e intercâmbio de metodologias a nível 

internacional. 

No que diz respeito ao campo empírico contemplado no desenvolvimento 

desta pesquisa, focalizamos dois projetos de arquitetura, integrantes de um fundo 

arquivístico custodiado pelo NPD. Desta forma, elegemos como a unidade de 

análise do estudo de caso o projeto de construção da Universidade do Amazonas 

(atual UFAM – Universidade Federal do Amazonas) de autoria do Arquiteto 

Severiano Mario Porto e Mário Emílio Ribeiro, vinculado às atividades do escritório 

técnico de arquitetura Severiano Mario Porto Arquitetura e Planejamento Ltda., 

constando de cerca de 7 metros lineares de documentos acumulados. Desse total, 

selecionamos como laboratório os documentos relativos a dois projetos de 

arquitetura da construção e reforma da Faculdade de Odontologia e Farmácia, 

incluindo os tipos documentais do planejamento do campus. 

Esta seleção baseou-se em critérios de amostragem de caso típico, definido 

por Antônio Carlos Gil (2009, p. 54) como aquela que “ilustra o que é típico, normal 

ou regular” dentro do objeto analisado, por conter variáveis suficientes para o estudo 

que se pretende. Além disso, o estudo do fundo completo demandaria pessoas e um 

período de tempo que poderia exceder os prazos oficiais estabelecidos para o 

término desta pesquisa (cerca de 70 metros lineares de documentos ou 

aproximadamente 40.000 plantas). Apesar disso, os resultados que podem ser 

alcançados podem ser satisfatoriamente empregados como parâmetros para 

organização não só deste fundo, mas de muitos outros custodiados pelo NPD que 

chegam a um volume de aproximadamente 120.000 plantas. 

O recorte temporal definido foi da concepção, estudo preliminar e anteprojeto, 

realizado por volta de 1970, até a elaboração do projeto de execução do conjunto do 

campus universitário em 1980/1983. 
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 A escolha deste fundo para a análise justifica-se pela importância da trajetória 

profissional do arquiteto Severiano Mário Porto. Em seu escritório técnico, durante o 

período de 1969 a 1990, projetou cerca de 277 projetos de arquitetura,  recebeu 9 

premiações de instituições voltadas para o estudo da arquitetura no âmbito nacional 

e internacional, conquistando merecidamente o reconhecimento de profissional 

criativo e inovador. 

O arquiteto, além de dedicar-se integralmente no processo projetual até o  

objeto edificado,  dedicou-se   também a conservação dos documentos produzidos 

para as construções. Como ele afirma em uma entrevista ao arquiteto Kyung Mi Lee 

na sede da revista Projeto em 1992, sobre a existência dos registros dos projetos,  

respondeu que nunca os perdeu, embora às vezes entregasse os originais aos 

clientes, mas sempre arquivava suas cópias. Encerra a entrevista afirmando que de 

qualquer forma toda a documentação ainda existiria em seu acervo (KYUNG MI 

LEE, 1998, p. 135). Essa postura de preservação dos documentos permitiu a 

integridade das espécies documentais, dos tipos documentais e documentos 

gráficos em geral, tornando esse fundo um exemplo da particularidade dos 

procedimentos que envolvem a produção dos arquivos de arquitetura. 

Por último, sua arquitetura revela preocupações contemporâneas com as 

questões ambientais, procurando compreender e assimilar os valores da realidade 

da região, pois acreditava que a arquitetura deveria sempre estar voltada para as 

necessidades e circunstâncias específicas locais. Por isso, realizou em Manaus, 

cidade que adotou para trabalhar, projetos de arquitetura adaptados ao clima local, à 

natureza predominante e aos habitantes da região da obra.  

As características pensadas para o projeto arquitetônico concebido por este 

arquiteto mostram, segundo Kyung Mi Lee (1998, p. 5), em uma pesquisa de 

dissertação de mestrado, “que suas preocupações estavam sintonizadas com as 

propostas emergentes dos anos de 1960 e 1970, num esforço de investigar novas 

possibilidades e caminhos para a arquitetura moderna”, de forma que acreditamos 

que seja incontestável a sua contribuição para a produção da arquitetura brasileira 

desenvolvida a partir de meados do século XX. Tal importância é ratificada por 

Segawa (1989, p. 76) que no final dos anos de 1980, ao descrever seus projetos na 

Amazônia, o compara a uma grande personalidade da arquitetura brasileira do 

século XX: 
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Atualmente, as obras de Severiano Mario Porto formam – ao lado 
das produzidas por Niemeyer – o conjunto de projetos mais 
conhecidos de um arquiteto brasileiro contemporâneo na América 
Latina e Europa.  

 
 Portanto, o desenvolvimento da proposição de nossa pesquisa, constituiu-se 

na seguinte subdivisão: 

 O primeiro capítulo apresenta a introdução, problematizando e justificando o 

trabalho de pesquisa. O segundo capítulo aborda a questão da diplomática aplicada 

aos documentos contemporâneos, tratando da contextualização histórica, cuja 

origem está intimamente vinculada à necessidade de determinar e atestar a 

autenticidade dos documentos medievais.  No desenvolvimento deste capítulo, 

descrevemos a aplicação da crítica diplomática aos documentos contemporâneos, 

discutindo as novas abordagens da diplomática e da arquivística e analisando seus 

novos objetos. São apresentados os conceitos de estrutura semântica ou teor 

documental e seus elementos constituintes, documento diplomático, documento 

contemporâneo, contexto e vínculo arquivístico.  

O terceiro capítulo enfoca a identificação de tipos documentais com o uso do 

método diplomático. Aborda o problema e as causas do aumento da acumulação de 

massa documental, a partir da segunda metade do século XX no âmbito da Europa e 

América Latina. Define tipo documental, identificação de tipo documental e 

identificação diplomática. Discute as questões que envolvem a identificação de 

órgão produtor e das séries documentais e seus respectivos conceitos. Enfim, trata 

principalmente dos processos de gênese dos documentos administrativos que 

envolvem questões de procedimento administrativo e trâmite documental. 

O quarto capítulo é dedicado às questões principais que envolvem a 

organização dos arquivos de arquitetura e o estado da arte atual. Dentre elas, os 

conceitos, a natureza dos documentos de arquitetura e suas diferenças e similitudes 

com os documentos cartográficos. Também são abordados temas que envolvem a 

produção documental e os modelos de tratamento estabelecidos pela literatura 

arquivística e da arquitetura para a organização desses documentos. 

No quinto capítulo, é realizado o delineamento da pesquisa do estudo de caso 

exploratório no NPD com duas unidades de análise: os projetos de arquitetura da 

construção da Universidade do Amazonas, especificamente os documentos relativos 

a dois projetos de arquitetura de construção e reforma da Faculdade de Odontologia 

e Farmácia, incluindo os tipos documentais referentes ao planejamento do campus. 
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O sexto capítulo traz as considerações finais do trabalho e, por último, são 

apresentadas as referências, os apêndices e os anexos utilizados para a construção 

deste trabalho de pesquisa. 

Assim, esperamos que esta pesquisa traga contribuições teóricas e 

metodológicas para o campo arquivístico, subsidiando processos de organização 

documental em arquivos de arquitetura.  
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2 DO DIPLOMA AO DOCUMENTO CONTEMPORÂNEO: UMA NOVA 
DIMENSÃO DA DIPLOMÁTICA 
 

 

2.1  DIPLOMÁTICA: UM BREVE HISTÓRICO 

 

 

Armando Malheiro da Silva e Fernanda Ribeiro observam que dentre as 

revelações mais importantes dos vestígios deixados pelas sociedades pré-clássicas 

na antiga Mesopotâmia encontram-se as estruturas arquivísticas que eram 

associadas à guarda em lugares sagrados, de acesso restrito. Os testemunhos 

encontrados na região da Síria demonstram que até mesmo nessas sociedades 

havia grandes cuidados com a identidade e a autenticidade de placas sumérias que 

comprovam “uma estrutura diplomática coerente e eficaz, a qual, em grande medida, 

servirá de modelo às chancelarias européias da época medieval e moderna” (SILVA; 

RIBEIRO,1999, p. 46). 

Na Roma antiga, onde constava a existência de um engenhoso sistema de 

arquivos, a fidedignidade dos documentos, entendida como prova, estava 

correlacionada ao conceito de fé pública que, por sua vez, era conferida aos 

documentos depositados nos arquivos. O arquivo era definido como local público 

onde era preservada a memória dos atos registrados (MACNEIL, 2000, p. 1). 

Mais adiante, já na Idade Média, assiste-se a uma evolução da estruturação 

do documento escrito, fazendo com que a escrita fosse considerada um testemunho 

da razão, da ordem e das ideias. A validade do documento é atestada não apenas 

pela autoridade do notário que a compilou, mas principalmente pela estrutura técnica 

e material da sua composição. A credibilidade dos testemunhos históricos foi um 

tema bastante recorrente ao longo dos séculos XVII e XVIII e a crítica a essas fontes 

foi uma grande inquietação para os historiadores (MACNEIL, 2000, p. 19). 

Justamente nesse período, emergem os princípios fundacionais de uma nova 

disciplina científica: a ciência da crítica documental, isto é, a diplomática, a qual 

nasce exclusivamente para atestar autenticidade e fidedignidade dos diplomas 

medievais. 

O termo diplomática provavelmente originou-se na Grécia antiga, embora 

tenha obtido um sentido mais moderno de acordo com Duranti (1989, p. 12): “uma 
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adaptação do latim res diplomática” usada como referência na Idade Média para 

referir-se à análise crítica da estrutura dos diplomas medievais. 

Pode-se considerar que foi no início da Idade Média o período que surgem os 

primeiros casos de uma crítica no que se refere à composição formal e estilística dos 

documentos escritos, tomando-se por base os aspectos jurídicos que eles 

representavam para a sociedade naquele momento. Nesse sentido, segundo 

Gallende Díaz (2003, p. 10): “durante o pontificado de Inocêncio III (1198-1216) se 

regulamentou, minuciosamente, a redação e transcrição dos documentos emanados 

da chancelaria do Papa”. Não será demais sublinhar que o documento era 

acompanhado de todo um conjunto de elementos externos e internos que atestavam 

a fé pública, sendo reconhecido como uma legitimidade legal do poder dos 

soberanos. Assim, ao ser confrontado pelo aumento das falsificações dos 

documentos produzidos no seio da Igreja Católica, principalmente nos mosteiros, o 

papa edita disposições regulamentares para elaboração dos diplomas para as 

chancelarias que podem ser consideradas como o início da crítica diplomática 

(GALLENDE DÍAZ, 2003, p. 10). 

Em 1643, imbuídos de um espírito revisionista, suscitados pela Reforma e 

pela Contrarreforma, bolandistas publicam o primeiro volume da obra Acta 

Sanctorum que analisa os testemunhos relacionados com a vida de cada santo, 

tendo como objetivo fazer a distinção de fatos verdadeiros e lendas. O segundo 

volume, publicado em 1675, inclui um texto introdutório do jesuíta Daniel Van 

Papenbroeck que estabelece os critérios gerais para a averiguação da autenticidade 

dos documentos antigos. Ao aplicar os critérios do princípio da autenticidade aos 

documentos medievais, preservados no mosteiro beneditino de Saint-Denis, 

Papenbroeck conclui que alguns diplomas assinados pelo rei Dagoberto I seriam 

falsos. Isso gerou uma desconfiança que os outros documentos conservados no 

mosteiro não eram autênticos. No entanto, sob a guarda dos monges beneditinos, 

estes mesmos diplomas eram considerados verdadeiros e tal afirmação de falsidade 

era encarada por estes, como uma ofensa, visto que eles há muito tempo 

dedicavam-se à crítica documental.  

A indignação por parte dos beneditinos toma corpo em uma reação que ficou 

conhecida como “guerra diplomática”, quando o monge beneditino Jean Mabillon – 

um erudito e historiador – reagiu às críticas dos Jesuítas através da publicação da 

obra, em seis livros, intitulada De re diplomática libri VI, fundamentando e 
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estabelecendo regras para a crítica documental e verificação da autenticidade dos 

diplomas medievais. Tal episódio está na origem de disciplinas científicas, tais como, 

a diplomática, a paleografia e a sigilografia (DURANTI, 1996, p. 13; BELLOTTO, 

2008, p. 3). 

Os fundamentos da obra de Mabillon estão no fato dos documentos 

apresentarem na sua concepção uma estrutura material e intelectual, a qual pode 

ser analisada separadamente do conteúdo documental. O documento é analisado 

em torno de seus elementos externos e internos. Segundo Duranti (1996, p. 143):  

A diplomática define a estrutura ou teor como o conjunto das regras 

de representação utilizadas para enviar uma mensagem, isto é, como 
as características de um documento que podem ser separadas da 
determinação dos assuntos, pessoas ou lugares específicos aos 
quais se referem. O teor documental é tanto físico quanto intelectual 
[...]. 

 
Para Delmas (1996), a pesquisa diplomática envolve o estudo deste teor do 

documento, definindo-o como: 

[...] um conjunto de elementos externos e internos, relativos ao 
conteúdo e estrutura do documento que nos dá o aspecto que 
responde sua natureza jurídica e diplomática ou função, de acordo 
com as regras e usos da instituição de origem. (DELMAS, 1996, p. 
447). 

 

Para Romero Tallafigo (1994, p. 16), as estruturas semânticas do documento 

“modelam conteúdos e informações metafísicas que mostram o documento, sejam 

jurídicos ou meramente informativos”. Esse conteúdo composto de fórmulas é o 

objeto formal da diplomática que entende esse documento e a forma de expressão 

como recurso empregado pelo homem em sociedade, a fim de alcançar um objetivo. 

Nessa perspectiva, foi através de um método comparativo da estrutura do 

diploma medieval que Mabillon provou a autenticidade de títulos de terra de ordem 

religiosa, ao examinar uma série de documentos, estabelecendo o que era comum e 

o que era diferente entre eles. Assim, ao utilizar uma análise crítica, ele conseguiu 

estabelecer uma série de regras confiáveis que poderiam diferenciar um documento 

falso de um verdadeiro. Mas, deve-se acrescentar que a problemática da falsidade 

era mais complexa de ser investigada do que parecia, pois a partir da Idade Antiga 

ou Antiguidade1 até o século XVII e XVIII existia um princípio legal que 

correlacionava o local onde fossem armazenados os diplomas com sua 

                                                
1
 Periodização das épocas históricas da humanidade, que se estende desde a invenção da escrita – 

de 4000 a.C a 3500 a.C. – até a queda do Império Romano  em  476 d.C. 
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autenticidade. Nesse sentido, o arquivo era definido no Código de Justiniano como 

locus publicus in quo instrumenta deponuntur, isto é, o local público onde são 

depositados os documentos, contendo por vezes o apêndice quatenus incorrupta 

maneant, fidem faciant e perpetua rei memoria sit, de forma a manterem-se 

inalterados e servirem como prova autêntica, conservando-se, assim, a memória das 

ações registradas (MACNEIL, 2000, p. 1-2). 

Coincide o desenvolvimento da crítica diplomática ao período marcado pelas 

transformações na sociedade, de ordem cultural, econômica, política, religiosa e 

social que assinalaram o final da Idade Média e início da Idade Moderna, 

proporcionadas pelo Renascimento e pelo ideal humanista. O corpo de conceitos 

científicos da diplomática e seus principais pressupostos tem sua origem nesse 

período, principalmente a partir do embate entre os Jesuítas e os Beneditinos. 

Para Gallende Díaz (2003, p.11), a transformação da análise crítica de 

documentos, proporcionada por Mabillon, levaria a diplomática à autonomia 

científica e observa que a grande consideração a ser feita a ele é o estudo sobre a 

vinculação jurídica dos documentos diplomáticos, “aspecto que constituía sua 

própria essência”.   

Segundo MacNeil (2000): 

Mabillon definiu a nova ciência da diplomática como o 
estabelecimento de termos e regras certos e verdadeiros pelos quais 
instrumentos autênticos podem ser distinguidos dos espúrios, e 
instrumentos incontestáveis e genuínos dos incertos e suspeitos. 
(MACNEIL, 2000, p. 20). 

 

Bellotto (2004), realizando um estudo sobre a diplomática, observa que a 

partir da utilização da escrita pelo homem para registrar o conhecimento às 

gerações futuras, começaram a proliferar-se o aparelho burocrático-governamental, 

o qual passa ter as funções de elaborar decisões, leis e normas, obedecendo a um 

padrão, uma espécie de “dna” da burocracia, que identifica  sua fé pública e que 

comprova sua autenticidade. Assim, o objeto da diplomática seria o documento 

escrito, revestido de formalidades e com natureza jurídico-administrativa concreta, 

gerado por um ato normalizado e de uma aceitabilidade como prova de atos 

jurídicos.  

As formalidades do documento diplomático variam no espaço-temporal e de 

acordo com o seu agente gerador – entidades físicas e jurídicas – que atuam por 

meio dele. Nos parâmetros da diplomática apenas três agentes são necessários 
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para a criação de um documento: o autor, o destinatário e o redator, porém no caso 

dos documentos eletrônicos, mais contemporâneos, são necessários, além dos três 

citados, mais dois: o criador e o originador. 

Em meados do século XVIII, o objeto da diplomática estava relacionado a 

qualquer testemunho escrito que fosse vinculado a interesses históricos e jurídicos, 

conservado em arquivos, servindo como prova para defesa de direitos e de fatos 

ocorridos (LEGIPONT apud GALENDE DÍAZ, 2003, p. 11). Nessa perspectiva, o 

objeto diplomático não era qualquer documento textual, mas apenas o documento 

de arquivo, ou seja, os documentos produzidos ou recebidos no decurso de uma 

atividade ou função específica por uma pessoa física ou jurídica. 

Durante o século XIX até o início do século XX, a diplomática torna-se uma 

ciência auxiliar da história, a qual se utiliza daquela para a verificação de 

autenticidade de documentos medievais enquanto fontes históricas, numa 

aproximação que se intensificou, ainda mais, com a incorporação dos estudos de 

diplomática e paleografia em escolas europeias na segunda metade do século XIX.  

Dentre os representantes destas escolas europeias, destacam-se: Julius 

Ficker e Theodor von Sickel, representantes da escola austro-germânica, que são 

considerados os diplomatistas que trouxeram mais avanços significativos nesse 

período.  

Seguindo a linha dos estudos da École de Chartes na França, o alemão 

Theodor Von Sickel introduz a concepção mais moderna da diplomática ao assinalar 

a importância do rigor científico no método de análise. “Para ele o documento é um 

testemunho escrito de um fato de natureza jurídica revestido de forma conveniente” 

(GALENDE DÍAZ, 2003, p. 12). Sickel comparou os documentos emitidos pela 

mesma chancelaria, estabelecendo um método rigoroso que fundamentava a 

evolução de um documento na análise do processo de criação (DURANTI, 1996, p. 

14). 

Por sua vez, ao contrário de Sickel, o austríaco Julius Ficker fixa o olhar sobre 

o documento apenas sob os aspectos históricos, sendo por isso considerado o 

criador da diplomática histórica, vinculada diretamente à história do direito.             

Seu interesse estava na estrutura e conteúdo do documento, apenas visando “os 

aspectos jurídicos e institucionais que pode aportar” (GALENDE DÍAZ, 2003. p.12). 

Ficker, ao analisar as incoerências entre a data de alguns documentos e o lugar 
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onde haviam sido publicados, propôs a distinção conceitual entre o momento do ato 

jurídico e o momento do seu registro documental (DURANTI, 1996, p. 14). 

Segundo o pensamento de Ficker, a diplomática histórica comportava-se 

como uma ciência auxiliar que tinha a tarefa de avaliar e conhecer o teor dos 

diplomas medievais. A pesquisa recaía sobre um âmbito histórico demarcado 

geograficamente com uma “perspectiva humanística de contribuir de um modo 

específico para recriação de formas documentais de um passado”, ou ainda, para 

“recriar o passado através da mera formalidade do documento” estritamente textual 

(ROMERO TALLAFIGO, 1994, p. 16).  

Para Duranti (1996), ao se depararem com volumes documentais produzidos 

pela mesma oficina e preservados por destinatários diferentes, tanto Sickel quanto 

Ficker, desenvolveram um moderno método de análise comparativa entre 

documentos. Isto determinou um avanço na crítica documental e na consolidação do 

corpo de princípios que subsequentes estudos confirmaram e os aperfeiçoaram sem 

introduzir grandes inovações conceituais (DURANTI, 1996, p. 14). 

Esse cenário não se modificaria até meados do século XX, quando estudiosos 

iniciam um processo de revisão e ampliação do escopo do objeto da diplomática 

histórica, que mais adiante, viria a tomar corpo com uma nova dimensão da 

diplomática, chamada por alguns autores de diplomática contemporânea. 

 

 

2.2 DIPLOMÁTICA CONTEMPORÂNEA 

 

 

Os conceitos que circundam os arquivos e a diplomática vêm sofrendo 

transformações e novas abordagens a partir da segunda metade do século XX e 

isso se deve, principalmente, às novas condições tecnológicas que assistem ao 

crescimento da produção documental em níveis extraordinários, à gestão e à 

utilização de documentos e arquivos com o uso extensivo de novos suportes físicos. 

Na opinião de alguns estudiosos da arquivística e da diplomática esse conjunto de 

fatores forçou a um retorno às origens, a um repensar dos seus respectivos 

conceitos fundacionais (VIEIRA, 2005, p. 33). 
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Em boa parte, essa inquietação está correlacionada ao aparecimento do 

documento digital que determina um novo posicionamento dos arquivistas: “Inclusive 

a clássica e até agora sacrossanta relação entre a estrutura documental e suporte 

documental deixa de ser uma expressão física e deixa de ser estável e permanente” 

(VIEIRA, 2005, p. 45). Ou seja, pela primeira vez na história, preservar apenas o 

suporte físico, onde a informação está registrada, não é suficiente para garantir o 

acesso integral ao documento no futuro, visto que ele está sujeito a uma inevitável 

obsolescência tecnológica. Ademais, no que diz respeito ao contexto onde é 

produzido, no documento digital é possível atribuir diferentes contextos arquivísticos, 

o que viria a reforçar uma releitura e consequente ampliação do conceito do 

princípio da proveniência (VIEIRA, 2005, p. 45). 

 Terry Cook é um dos autores que representam essa corrente que passou a 

reexaminar os conceitos, as práticas e os fundamentos arquivísticos, segundo o 

qual: 

[...] os princípios arquivísticos não foram estabelecidos para sempre, 
e sim, como a visão da própria história, ou da literatura e da filosofia, 
refletem o espírito de seu tempo, sendo reinterpretados pelas 
sucessivas gerações. A ciência arquivística, ou a teoria tradicional da 
arquivística não são, apesar do que alguns arquivistas de 
documentos ainda gostam de afirmar, nem verdade universal, nem 
realidade fundamental aplicável a todas as circunstâncias e meios 
arquivísticos em qualquer tempo e lugar. (COOK, 1998, p. 6). 
[...] o debate sobre tais documentos estão cada vez mais dominando 
o discurso da profissão, e estão conduzindo ao despertar de novas 
ideias conceituais, assim como a novas estratégias e práticas. 
(COOK, 1997, p. 16, tradução nossa). 
 

Cook (1998) contesta a neutralidade do arquivista perante a avaliação, 

organização e descrição de arquivos, além de afirmar que atualmente o arquivista 

não lida mais com noções de fundo fechado e aberto como antigamente.                 

O desenvolvimento da informática, das telecomunicações e o advento do documento 

eletrônico, somado à inexistência de estruturas administrativas estáveis, têm 

acelerado uma desorganização e descentralização dos registros arquivísticos. Para 

ele, a abordagem arquivística tradicional é incapaz de lidar com essa nova realidade, 

visto que foi formulada em um momento histórico em que tais fatos não existiam. 

Não obstante, Armando Malheiro da Silva e Fernanda Ribeiro (1999) 

contestam a ideia que os documentos eletrônicos poriam em xeque a validade dos 

princípios basilares da arquivística, mas ao contrário disso: eles acabaram por 

contribuir para a sua consolidação e fundamentação teórica.  



 

 

29 

[...] A ideia de que a informação desligada do suporte físico passava 
a ser descontextualizada e era tratada apenas pelo seu conteúdo 
não faz sentido em termos arquivísticos, pois o contexto de produção 

é um elemento fundamental para a análise. (SILVA; 
RIBEIRO,1999, p. 168). 
 

Ainda, segundo estes autores, os estudos para preservar a identidade da 

informação arquivística e compreensão do contexto de produção arquivístico dos 

documentos digitais também levaram a uma revisitação dos conceitos e  

fundamentos da diplomática, bem como à “redescoberta da proveniência” (SILVA; 

RIBEIRO,1999,  p. 167).  

Nessa perspectiva, a introdução dos meios digitais e eletrônicos na produção 

dos documentos contemporâneos e as questões levantadas sobre a aplicabilidade e 

validade dos princípios arquivísticos em relação a eles, fizeram que novos usos da 

diplomática como ferramenta metodológica fossem considerados para  

reconhecimento documental  e contextual.  A preservação da relação de um 

documento e o seu contexto administrativo de produção é “condição essencial para 

garantir no tempo a qualidade diplomática, ou seja, a sua integridade e 

autenticidade” (VIEIRA, 2005, p. 36). 

Duranti (1989) faz uma revisão dos fundamentos da diplomática com o intuito 

de fornecer os subsídios para a arquivística no tratamento técnico dos documentos 

contemporâneos.  Segundo a autora: 

A diplomática é um estudo da natureza de ser dos documentos, a 
análise da gênese, da constituição interna e comunicação dos 
documentos, e suas relações com os fatos neles representados e 
com seus produtores. Portanto, ela tem além de um inquestionável 
valor técnico e prático, um valor fundamental de formação, e constitui 
um prelúdio para sua específica disciplina, a arquivística. (DURANTI, 
1989, p.1, tradução nossa). 

 

Enquanto para Sánches Prieto, a diplomática é:  

[...] a ciência que estuda a tradição, o teor e a elaboração dos 
documentos. Seu objetivo é fazer a crítica, julgar sua verdade, 
apreciar a qualidade dos textos, extrair das fórmulas todos os 
elementos de conteúdo suscetíveis de ser utilizados pelo historiador, 
datá-los e, enfim, editá-los. A diplomática compreende duas grandes 
seções: a diplomática geral e a diplomática especial. (SÁNCHES 
PRIETO, 2000, p. 710). 

 

A partir de então, seguindo essa linha de pensamento, são introduzidos aos  

fundamentos da diplomática vários estudos que recaíam sobre as estruturas 
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documentais numa ótica da administração que permitiam uma melhor performance  

da organização e gestão documental das entidades públicas ou privadas. Nesse 

caso, “estamos falando de uma ciência instrumental” aplicada ao conhecimento do 

teor, suportes, formulários, a fim de delinear umas das “melhores ferramentas 

burocráticas da administração: o documento” (ROMERO TALLAFIGO, 1994, p.17).  

Nesse sentido, a diplomática contemporânea seria capaz de contribuir para o 

tratamento técnico arquivístico ao fornecer um método de análise crítica a qualquer 

espécie documental e não somente ao documento digital. Ademais, facilitaria 

sobremaneira a identificação de tipos documentais e a execução das demais 

funções arquivísticas.  

Nesta linha de pensamento, quando o arquivista estuda os documentos 

contemporâneos decorrentes de atividades e funções de um campo específico, a 

diplomática contemporânea é essencial, pois oferece parâmetros metodológicos 

para facilitar a execução de tarefas fundamentais para a arquivística, tais como, a 

identificação, avaliação, classificação e descrição. “Porém, tal contribuição não será 

possível senão com o auxílio de outras disciplinas que constituem o corpo de 

conhecimentos específicos do arquivista” (DURANTI, 1989, p.11). 

Duranti (1989, p. 14) destaca que o termo documento tradicionalmente refere-

se à multiplicidade de fontes de prova, por isso, ela amplia esse termo ao campo 

diplomático como prova do que é registrado em um suporte, seja em um papel, em 

uma fita magnética ou em um disco, por meio de uma caneta, lápis, máquina de 

escrever ou impressora.   

A questão da exclusividade dos documentos escritos na diplomática 

tradicional, em que o significado do texto está vinculado ao ato de escrever, de 

traçar e desenhar é substituída pelo significado do propósito e do resultado 

intelectual do ato de escrever, ou seja, a expressão das ideias na estrutura 

semântica. Assim, de acordo com a autora: 

Qualquer documento escrito, no sentido diplomático contém 
informações transmitidas ou descrito através de regras de 
representação, que são elas mesmas provas da intenção de 
transmitir informações: fórmulas, estilos literário e burocrático, 
linguagem especializada, técnica de entrevista, assim por diante. 
Estas regras, que chamamos de estrutura ou teor, refletem estruturas 
políticas, jurídicas, administrativas e econômicas, cultura, hábitos, 
mitos e, constituem parte integrante do documento escrito, porque 
eles formulam ou condicionam as ideias ou fatos que nós 
consideramos ser o conteúdo dos documentos. A estrutura de um 
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documento é, certamente, tanto física quanto intelectual. (DURANTI, 
1989, p.15). 

 

Utilizando uma analogia com a arquitetura, a fim de clarificar a importância 

das características da estrutura do documento para a análise diplomática, Duranti 

(1989, p.15) usa o exemplo de uma igreja, a qual é reconhecida por todos, devido a 

sua forma física que apresenta características e elementos convencionais. Mas, a 

compreensão ampla de uma determinada igreja somente é alcançada pela análise 

do contexto cultural, da forma como seus elementos convencionais são expressos 

na concepção arquitetônica, isto é, sua estrutura intelectual. Ademais, certamente a 

igreja continuará sendo igreja caso não apresente os elementos convencionais de 

sua construção, sobretudo, por ter um conteúdo que a identifique como tal. Por isso, 

o pleno significado da igreja pode apenas ser entendido por uma reflexão sobre o 

projeto edificado e da disposição do seu conteúdo.  

Como esse edifício, o documento tem uma composição externa que é 

formada por elementos físicos, uma articulação interna que é o seu teor intelectual e, 

por último, uma mensagem a transmitir que é o seu conteúdo.  

Igualmente, analisando a estrutura documental sob a ótica da relação dos 

seus elementos essenciais com as funções da entidade produtora e as 

circunstâncias em que foi elaborada, servindo como prova dos fatos que registra, 

Theo Thomassen (2006) acrescenta que os documentos arquivísticos são 

diferenciados dos demais, pois estão estruturados e inseridos em processos de 

trabalho. O processo de trabalho é uma cadeia de atividades coerentes com início e 

fim, direcionada a um objetivo específico. “Acima de tudo, este objetivo é a razão 

para a existência ou a missão do produtor dos documentos; é também o que 

estabelece vínculos entre os processos de trabalho [...]” (THOMASSEN, 2006, p. 6).  

 
 [...] Quando melhor a estrutura do documento refletir suas funções, 
melhor ele pode servir como prova. Nós distinguimos a estrutura 
física da estrutura intelectual ou composição interna, isto é, as 
relações lógicas entre as informações registradas. A estrutura física 
do documento corresponde inteiramente a características como: 
formato, número de páginas, qualidade do suporte, a escrita e coisas 
afins. De modo geral, função e estrutura física estão mutuamente 
relacionadas: eventos registrados em papel são diferentes daqueles 
eventos registrados em pergaminho, e aquilo que foi escrito a lápis 
tem status diferente daquilo que foi impresso. A estrutura intelectual 

do documento é a maneira pela qual a informação registrada foi 
estruturada. (THOMASSEN, 2006, p.8). 
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Neste sentido, segundo Thomassen (2006), ao respeitarmos o teor do 

documento, a estrutura redacional, o contexto de criação e as funções dos 

documentos arquivísticos, estamos preservando, além do próprio documento, 

também o processo documental, a estrutura relacional entre os documentos e o 

contexto de criação, enfim, estamos preservando a organicidade2 dos documentos. 

O que é possível acrescentar sobre a análise de Thomassen (2006), 

contrapondo com Duranti (1996), é que esse contexto a ser preservado é 

especificamente administrativo/jurídico no caso dos documentos arquivísticos:  

Os arquivistas devem ter em mente que os documentos são criados 
em um contexto administrativo, dentro de um sistema jurídico, não 
dentro dos estreitos limites de uma disciplina ou tecnologia 
especializada, portanto, os termos que se aplicam aos documentos 
deve ter a amplitude que lhes outorga o contexto jurídico-
administrativo dos documentos [...]. (DURANTI, 1996, p. 196). 

 

Observa-se que, de uma forma ou de outra, tanto Theo Thomassen quanto 

Luciana Duranti correlacionam a estrutura ou teor do documento às circunstâncias 

que determinam a sua produção. Através dos estudos sobre os fundamentos, objeto 

e métodos da diplomática, Duranti (1989) teve o mérito de direcionar a atenção da 

disciplina em si, para o seu objeto ampliado: o documento arquivístico. Nesse 

sentido, para a autora as metodologias estabelecidas por Mabillon no século XVII 

não deveriam ser reformuladas perante a crítica documentária dos documentos 

contemporâneos, mas sim adaptadas às novas necessidades surgidas com este 

advento.  

Também nesse sentido, para Delmas (1996, p. 447) parece necessário 

apenas uma adequação dos objetivos fundamentais tanto dos diplomatistas quanto 

dos arquivistas, significando:  

[...] ter que fazer uma pesquisa de todas as estruturas que textos e 
dados podem assumir; planejar, a partir desses dados, uma 
sistemática de tipos documentais; identificar e definir estas estruturas 
de acordo com a função orgânica e natureza institucional [...]. 

 

                                                
2 De acordo com Rodrigues (2003, p. 15): “[...] o arquivo se forma por um processo de acumulação 
natural, o que significa dizer que tem o atributo especial de ser um conjunto orgânico e estruturado, 
onde seu conteúdo e significado só podem ser compreendidos na medida em que se possa ligar o 
documento ao seu contexto mais amplo de produção, às suas origens funcionais.” 
“A organicidade é uma qualidade segundo a qual os arquivos refletem a estrutura, as funções e as 
atividades da entidade acumuladora em suas relações internas e externas” (DICIONÁRIO, 1986 apud 
RODRIGUES, 2003, p. 15). 
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Assim, reforça-se a tese que a arquivística somente seria capaz de enfrentar 

tal desafio de lidar, principalmente com os documentos digitais, através da 

revisitação dos seus princípios, conceitos e pelo uso dos métodos da diplomática. 

Tradicionalmente, aquela ciência estava atrelada a pressupostos vinculados ao 

documento tradicional em que não pesavam as mudanças tecnológicas e de 

comunicações que mudaram todo o seu entendimento e suporte físico.      

Se por um lado, os documentos em suporte tradicional transportam 

fisicamente consigo, em muitos casos, os indícios e os dados suficientes para a 

identificação do seu contexto arquivístico3, por outro lado, em meio digital as 

relações entre eles, bem como as relações com as atividades administrativas que 

estão vinculados, somente existirão se forem consignados em uma estrutura de 

descrição adequada (VIEIRA, 2005, p. 45).   

Na verdade, a arquivística e a diplomática nascem com fins distintos, mas ao 

longo do século XIX são utilizadas em amparo às necessidades de pesquisas 

históricas. Segundo Thomassen (1999, p. 3) a relação interdisciplinar entre estas 

disciplinas que mais lhe chama a atenção é a incorporação pela arquivística de 

princípios diplomáticos na análise de documentos medievais, restringindo-se ao que 

ele chama de período “pré-paradigmático”. Em seu estudo observa que a publicação 

do manual dos arquivistas holandeses marca a integralização de conceitos, técnicas 

da diplomática e práticas administrativas, principalmente no campo da organização e 

descrição arquivística. Neste estágio científico, a arquivística tinha como objetivos, 

do ponto de vista da tradição diplomática, a crítica do documento como fonte 

histórica e, por outro lado, do ponto de vista da tradição administrativa, a 

identificação e acesso aos documentos. 

Rodrigues (2009, p. 2) também observa que as origens da arquivística no 

século XIX estavam ligadas a uma relação muito próxima com a diplomática, mas 

acrescenta que ela também se nutriu da Biblioteconomia para constituir seu corpo 

técnico, como uma prática empírica, direcionada à conservação dos arquivos para 

atender às necessidades da história. A obtenção do status científico só viria mais 

                                                
3
 Contexto arquivístico é estabelecido por THOMASSEN (2006, p. 10) como “todos os fatores 

ambientais que determinam como os documentos são gerados, estruturados, administrados e 
interpretados. Os fatores ambientais que determinam diretamente os conteúdos, formas e estrutura 
dos registros podem ser diferenciados em contexto de proveniência, contexto administrativo e 
contexto de uso [...]”.  
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adiante com o reconhecimento que a organização documental deveria estar 

vinculada às funções do órgão produtor.  

Duranti (1989, p.8) também observa que a história, principalmente vinculada 

ao direito e à administração, assim como a paleografia e a arquivística, 

transformaram-se em disciplinas científicas ao utilizarem fontes da diplomática e 

aplicando os métodos e princípios desta, adaptados ao interesse específico 

daquelas. 

Na perspectiva de Duranti (1996, p. 187), os diplomatistas, ao longo do 

tempo, sempre tiveram o documento arquivístico como seu objeto de estudo, 

vinculando-o à ação, aos procedimentos administrativos, às pessoas, à função, bem 

como sempre o estudaram em suas relações no contexto administrativo/jurídico de 

produção. Na Europa, a diplomática foi incluída nas grades curriculares das escolas 

arquivísticas, demonstrando sua relevância na formação e educação dos arquivistas. 

A autora defende que a diplomática tem sido eficiente na identificação e controle de 

documentos arquivísticos dos séculos passados, contudo em relação ao tratamento 

dos documentos contemporâneos, seus métodos e conceitos precisam ser 

confirmados pelos arquivistas (DURANTI, 1996, p. 187). 

Neste ponto de vista de Duranti, a partir da década de 1960, segundo Romero 

Tallafigo (1994), começa a ocorrer uma mudança da diplomática clássica para uma 

renovada, na qual alguns estudiosos pregam uma nova abordagem em seu escopo 

de atuação e objeto. Se adaptada e bem aplicada, ela poderia apoiar eficientemente 

a avaliação, a seleção e a gestão dos documentos contemporâneos, afirma o autor. 

Para ele, está consolidado na literatura espanhola que ao analisar a gênese e a 

estrutura semântica documental, o arquivista passa a ser um investigador do 

passado administrativo da instituição, pois ao debruçar-se nessa crítica ele percebe 

que esta estrutura é a substância dos significados das funções e procedimentos da 

organização administrativa. Assim, cada documento singular passa a ser uma linha 

contínua e ininterrupta do fazer administrativo e base sólida para a confecção da 

série4. 

Nessa nova dimensão da diplomática, os resultados obtidos através do 

exame meticuloso de cada parte constituinte do documento, a fim de conhecer sua 

                                                
4
 Segundo Bellotto (Bellotto apud Rodrigues, 2008, p. 43) a série é a “unidade intermediária entre a 

peça documental e o seu conjunto orgânico maior. É considerada como a seqüência de documentos 
da mesma tipologia e/ou da mesma função”. 
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natureza e suas funções, levam em última instância à revelação de significativos 

elementos de sua própria substância e demonstram uma ampliação do escopo do 

objeto tanto da arquivística quanto da diplomática (RODRIGUES, 2008; ROMERO 

TALLAFIGO, 1994). 

Duranti (1996, p. 210) é enfática ao afirmar que “devemos deixar os 

documentos falarem por si mesmos” e isto somente seria possível analisando o teor, 

o seu processo de constituição e suas relações orgânicas. Ademais, o processo de 

análise diplomática através de um rigor conceitual e terminológico propicia a 

identificação dos documentos de arquivo e do órgão produtor, bem como auxilia a 

elaboração de todos os termos integrantes da descrição arquivística. Igualmente, 

dentro dessa visão, Delmas (1996) a complementa:  

A multiplicação e diversificação de documentos com todas as suas 
formas impõem, mais do que no passado, um inventário sistemático 
e identificação de documentos, de acordo com a diplomática, o que 
quer dizer, a sua funcionalidade de acordo com uma tipologia 
científica. A constituição deste corpus vai conduzir a uma precisão e 

de renovação das categorias de descrição de características internas 
e externas de documentos ou o conteúdo e o valor da informação em 
um estado orgânico. (DELMAS, 1996, p. 449, tradução nossa). 

 
A partir das questões colocadas pela incerteza da aplicabilidade dos 

princípios fundacionais da arquivística perante os documentos contemporâneos, 

principalmente em relação aos produzidos em meio digital, Duranti (1996, p. 189) 

indaga qual seria o papel da diplomática nos esforços para responder e resolvê-las. 

Para a autora, a resposta não viria da Europa, onde os arquivistas não se deram 

conta da contribuição significativa que ela poderia dar ao tratamento técnico-

arquivístico. A autora compara a diplomática à anatomia para os médicos, à física 

para os engenheiros e à gramática para os linguistas. O paralelo da diplomática com 

a gramática fica evidente no trabalho arquivístico ao fornecer um componente de 

definições que identifica a função e o sentido das partes constitutivas do documento 

e lhes fornece um nome de maneira coerente e significativa.  

A adaptação da diplomática aos documentos digitais não significaria o fim dos 

documentos textuais, muito pelo contrário, um documento textual eletronicamente 

armazenado em um meio digital continua sendo um documento textual.  
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“Esta afirmação é correta se significa que o arquivista preserva material 

arquivístico que tem diferentes estados de transmissão5 e não somente originais” 

(DURANTI, 1996, p. 196), considerando que boa parte dos documentos em meio 

digital são considerados cópias. Quando o arquivista precisa entender as interações 

entre entidades produtoras, uma pista importante é o estado de transmissão dos 

documentos correspondentes, cuja identificação e comunicação são algumas das 

responsabilidades do profissional de arquivo. Por isso, ele deve ser rigoroso no uso 

da terminologia, estando certo que os termos que adota devem refletir a natureza 

substantiva da entidade que está nomeando (DURANTI, 1996, p. 196). Nesse 

sentido, a diplomática, na acepção contemporânea, é a análise da gênese dos 

documentos, das relações destes com os fatos neles representados, bem como a 

identificação e estudo dos seus produtores.  

Percebe-se na literatura a frequente divisão da diplomática em dois ramos de 

estudo que é feita com base na diferenciação dos seus objetivos tradicionais e 

contemporâneos. De um lado, alguns autores referem-se aos termos diplomática 

geral e diplomática especial e, por outro lado, outros autores referem-se aos termos 

diplomática clássica, histórica ou tradicional e diplomática contemporânea ou 

diplomática arquivística contemporânea. Embora existam pequenas diferenças de 

nomenclatura entre eles, em grande medida, as definições coincidem com as novas 

questões que estão sendo colocadas para a diplomática e a arquivística, 

principalmente por causa da multiplicação e diversificação de documentos com 

todas as suas variadas formas, mais impostas que no passado.  

Sánches Prieto (2000, p. 710) classifica a diplomática em geral e especial.                

A primeira, abrange o conceito do documento (gênese, estados de transmissão e 

estrutura interna e externa), metodologia e história da tradição diplomática. A 

segunda, ocupa-se da análise tipológica e dos órgãos de expedição ou produção.  

Duranti (1989) nomeia a diplomática imbuída de um novo espírito 

empreendedor de especial, a qual é oriunda da clássica, mas é específica para a 

crítica em documentos administrativos contemporâneos. Nesse novo campo não é 

possível abrir mão dos estudos sobre as práticas administrativas ao longo do ciclo 

documental, então conclui-se que o combustível que a move é o crescimento da 

administração de documentos. Para a autora, a diplomática especial não atinge 

                                                
5 A forma designa o estágio de preparação e de transmissão dentro da tradição documental (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, p. 39). 
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apenas os documentos contemporâneos, devendo ser usada também para o estudo 

da documentação produzida desde a Revolução Francesa.  

A diplomática especial se nutre dos estudos das leis, regulamentos e dos 

documentos arquivísticos; ela é a crítica, enquanto a diplomática tradicional seria a 

doutrina. Ela está incorporada de novos preceitos ligados à investigação das séries 

e fundos documentais arquivísticos. Estes estudos são facilitados à medida que 

passa a existir uma uniformidade crescente das normas, da legislação e da maneira 

como são desempenhadas as atividades nas instituições. 

Qualquer que seja a análise diplomática de documentos é necessário o 

estudo das estruturas semânticas, não somente no contexto individual do produtor, 

mas também no amplo contexto da doutrina legal da sociedade onde está o produtor 

e na manifesta função de documentar em tal sociedade (DURANTI, 1989, p. 9). 

Em outra análise, Rodrigues (2008) utiliza o termo tipologia documental para 

referir-se ao método de estudo dos tipos documentais, baseado nos parâmetros da 

diplomática: 

A tipologia documental, também chamada por alguns teóricos de 
diplomática contemporânea, é uma área nova, produto de uma 
revisão do desenvolvimento e da atualização dos princípios 
formulados pela diplomática clássica. Tem como parâmetro 
conceitual a identificação do tipo, cuja fixação depende 
primeiramente do reconhecimento da espécie. O método de análise 
proposto pela tipologia documental, invertendo a perspectiva 
metodológica, se fundamenta no princípio de que é no procedimento 
administrativo que reside a contextualização e a chave para 
compreender o tipo documental e logo, a série documental. 
(RODRIGUES, 2008, p.166). 

 
 Delmas (1996) complementa Rodrigues (2008): 
 

Parece evidente hoje que o objeto da diplomática contemporânea é a 
informação orgânica ao invés do suporte físico [...]. (DELMAS, 1996, 
p. 440). 
  
 

Segundo Bellotto (2004, p. 52), “A tipologia documental é a ampliação da 

diplomática na direção da gênese documental e de sua contextualização nas 

atribuições, competências, funções e atividades da entidade geradora/acumuladora.” 

Rondinelli (2007, p.12) utiliza diplomática arquivística contemporânea para 

referir-se a esta nova diplomática: “o documento arquivístico é objeto de estudo da 

arquivologia, a qual traz em seu bojo, princípios da diplomática, daí a nomenclatura 

diplomática arquivística contemporânea.” A integração dos princípios e conceitos da 
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arquivologia e da diplomática pode ser considerado um caminho seguro no 

gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos. Segundo Rondinelli (2007), o 

método diplomático de decomposição do documento arquivístico, seja eletrônico ou 

convencional, em seus elementos constitutivos permite a compreensão e, 

consequentemente, a percepção de sua completude. 

Enfim, nesta nova dimensão, a diplomática amplia, cada vez mais, o seu 

papel de ciência de crítica documental que se apoia na identificação dos tipos e do 

órgão produtor. Ela passa a incorporar o estudo da gênese, fornecendo parâmetros 

metodológicos para a investigação das relações entres os documentos e o contexto 

em que foram produzidos. Assim, estamos entrando em uma área vital para o 

estabelecimento e execução das outras funções arquivísticas, nomeadamente, a 

identificação, congregando as etapas de identificação de tipos documentais e órgão 

produtor. 
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3 IDENTIFICAÇÃO: UMA ETAPA DO TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO 

 
 

3.1  ORIGENS E CONSOLIDAÇÃO DO CONCEITO 

 

A partir da segunda metade do século XX, em nível mundial, diversos países 

tiveram suas administrações estatais afetadas pela chamada “explosão documental”, 

originada nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, 

verificou-se um aumento constante dos campos de atuação das instituições 

governamentais que traduzia-se em estruturas administrativas cada vez mais 

complexas e na multiplicação da documentação produzida. Em contrapartida, os 

mecanismos de controle de produção e trâmite documental, os mecanismos de 

racionalização e normatização de procedimentos administrativos não respondiam a 

essa complexidade de forma sistemática e eficaz (LÓPEZ GÓMEZ, 1998a). 

Considerando que os arquivos são parte integrante de um aparato 

administrativo e que nada mais são que uma consequência da atuação dessa 

administração que os gera, ou seja, eles reproduzem através dos documentos toda 

a maestria administrativa ou todas as imperfeições das ações e atividades de quem 

os produziu. O que ocorreu nas décadas que se seguiram a Segunda Guerra 

Mundial foi que os arquivos da administração governamental dos países afetados 

por esse crescimento indiscriminado de documentos produzidos e acumulados pela 

administração pública, bem como pela diversificação das estruturas organizacionais 

dos Estados, tornaram-se ineficazes e, por isso, determinava-se uma busca por 

mudanças e adaptações técnicas, tanto na arquivística como na própria 

administração.  

Segundo Pedro López Gómez (1998a), em especial na Espanha, a partir do 

final dos anos de 1970, ocorre um agravamento das condições dos arquivos 

públicos. Alguns dos principais problemas que estavam postos eram ligados à 

acumulação de documentos históricos em arquivos administrativos, à falta de uma 

sistematização e parâmetros metodológicos normalizados que versassem sobre 

avaliação, seleção, transferência, recolhimento e eliminação de documentos, 

permitindo efetivamente que os documentos com valor secundário para história e 

pesquisa pudessem ser recolhidos aos arquivos permanentes e aqueles destituídos 

de valor pudessem ser eliminados. No início dos anos de 1980, surgem os primeiros 
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esforços que dariam origem ao manual espanhol de tipologia (1988) com o objetivo 

de solucionar os problemas de massa documental acumulada em órgãos públicos 

municipais da Espanha. 

Em outros países ibero-americanos a situação dos arquivos não era diferente, 

fazendo-se também necessário a implantação de programas de gestão de 

documentos em inúmeros órgãos públicos devido ao acúmulo de documentos.  

No Brasil, coincidentemente nos anos 80, além do problema apontado acima, 

seguindo uma tendência de modernização arquivística, há um aumento do interesse 

da administração pública nos arquivos como sinônimo de instrumento de gestão, 

eficiência e colaborador de um governo que tinha o desejo de disponibilizar 

democraticamente suas informações públicas, demonstrando mais transparência 

aos cidadãos. 

Segundo Rodrigues (2008), no Brasil: 

Nos anos 80, a administração pública é marcada pelo crescimento da 
burocracia e pelos avanços da tecnologia aplicados aos processos 
de trabalho. No âmbito dos arquivos se observa a existência de 
imensas massas de documentos acumuladas, sem identificação e 
tratamento adequado, situação que convive, em contraponto, com a 
introdução da tecnologia, determinante de uma produção documental 
indiscriminada que demanda planejamento e controle. 
(RODRIGUES, 2008, p. 29). 

 

Nesses problemas apontados, alguns aspectos são de interesse particular 

para este trabalho de pesquisa: a acumulação de documentos em larga escala e sua 

consequência para os arquivos: a criação de uma metodologia de identificação 

documental e o aprimoramento de mecanismos de gestão de documentos. 

Primeiramente, percebe-se que a problemática de lidar com documentos 

acumulados não refere-se exclusivamente a sua quantificação, mas principalmente à 

instabilidade das estruturas administrativas que os produzem, o que dificulta 

identificar o produtor, como em determinar as características internas e externas dos 

documentos. 

No caso brasileiro, a crise financeira dos anos de 1980 e as inúmeras 

reformas administrativas empreendidas para a modernização do aparato estatal, de 

acordo com as linhas gerais constitucionais vigentes de direito à informação para 

ampliar a relação entre o Estado e o cidadão, marcando a transição da ditadura 

militar para um período de “reforma democrática do Estado brasileiro” (FONSECA, 

2005, p. 69), foram em grande parte responsáveis pelas mudanças no contexto em 
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que eram produzidos os documentos e o percurso que eles viriam a seguir até 

chegar aos arquivos públicos.  

Neste contexto, as políticas administrativas eram direcionadas para a simples 

redução do aparato estatal através de reformas que enfatizavam a implementação 

de programas de privatização, extinção de órgãos e redução de pessoal. Adiante, 

como efeito dessas mudanças organizacionais, ocorre o que Duchein (1986) chama 

de variações de competências dos órgãos produtores que, por um lado, no âmbito 

do organograma administrativo do aparelho estatal, as repercussões foram: 

supressões, criação e transferência de competências ou funções entre órgãos. Por 

outro lado, internamente, nos arquivos ocorrem transferências ou recolhimentos de 

forma desordenada, conhecido como recolhimento “selvagem”.  

Neste período, os documentos recolhidos de algumas instituições não 

chegavam aos arquivos como resultado de um trabalho de gestão documental ou da 

aplicação de um parâmetro técnico, ao contrário, era fruto de uma mesclagem 

danosa, devido a fusões ou extinções de órgãos públicos. Os conjuntos documentais 

percorriam diversos órgãos ao sabor daqueles que herdavam as funções e 

competências suprimidas pelas reformas administrativas.  

Assim, o grande desafio para os arquivistas, ao lidarem com a crescente 

acumulação de documentos, estaria no desenvolvimento de uma metodologia 

segura que permitisse identificar tanto o produtor como o próprio documento, de 

maneira a restabelecer a proveniência e a ordem original desses fundos, facilitando 

consequentemente o caminho para uma futura sistematização em torno da gestão 

de documentos.  

Ademais, também é neste período dos anos de 1980 que a arquivística, sob 

forte influência das revisitações conceituais e novas relações interdisciplinares, trava 

uma intensa busca pela cientificidade da área, de maneira a refletir sobre o que seria 

seu objeto e qual melhor método a ser empregado nas suas práticas. (FONSECA, 

2005) 

Neste sentido, o impulso inicial seria dado pelas pesquisas na área de gestão 

de documentos e como consequência, no âmbito institucional, traria a consolidação 

de uma metodologia como ferramenta de trabalho para o tratamento de fundos 

acumulados nos órgãos públicos e arquivos. Estas pesquisas estender-se-iam para 

outros campos do conhecimento arquivístico, tais como, formação profissional, 
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preservação, conservação, avaliação, descrição, acesso, políticas públicas, história 

dos arquivos e organização. 

As práticas arquivísticas passam a abranger a atividade de pesquisa, na qual 

“o foco se transfere do documento em si para o seu contexto de produção” 

(FONSECA, 2005, p. 63). Neste sentido, há uma intensificação dos estudos sobre a 

instituição produtora ou acumuladora dos arquivos e no processo analítico dos 

documentos produzidos e, para tal tarefa, o arquivista deveria fazer uso de uma 

metodologia confiável, mas, principalmente, aceita como um método científico e 

generalizável. 

Rodrigues (2008) e Fonseca (2005), semelhantemente, apontam neste 

período o surgimento de novas pautas e novos redimensionamentos da arquivística 

em direção a uma generalização científica. Essa aproximação entre a prática e a 

teoria somente é possível se o arquivista entrar em contato com programas de 

trabalho que lhe permita aprofundar os estudos de seu objeto: o conjunto orgânico 

de documentos que denominamos arquivo.  

Deste modo, era uma fase em que a situação dos arquivos estava em ponto 

de ebulição e uma questão importante estava posta e esperava-se dos arquivistas 

uma alternativa a ser indicada: a identificação de massas documentais acumuladas, 

geradas pelo Estado brasileiro. Nessa perspectiva, ao arquivista caberia a execução 

de novas funções, atribuídas por uma sociedade que vivia um crescimento 

acelerado e diversas transformações estruturais.  

Em outros países ibero-americanos a situação não era tão diferente. Em 

especial na Espanha, segundo Lopez Gómez (1998a), desde a segunda metade do 

século XX, ocorriam mudanças nas suas administrações públicas6, tais como, 

ampliação da estrutura orgânica; duplicidade de funções entre os órgãos e aumento 

da interconectividade entre eles; multiplicação da quantidade de documentos 

produzidos; diminuição dos mecanismos de controle de circulação interna e externa 

dos documentos; falta de racionalização dos procedimentos administrativos; falta de 

capacitação dos funcionários dos arquivos e incapacidade dos arquivos darem 

tratamento técnico a toda a produção documental. 

Nesse contexto, os primeiros relatos da aplicação da identificação ocorre em 

um período que o aparato estatal espanhol também não conseguia resolver a 

                                                
6
 Salientamos que estas mudanças estruturais nas administrações públicas ocorrem de maneira geral 

em nível mundial. 
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questão da acumulação desordenada de documentos arquivísticos. A realidade dos 

arquivos era evidenciada pela falta de critérios e sistematização para os 

procedimentos em torno do documento desde a sua produção.  

Desde a década de 1950, a documentação gerada pela administração geral 

do Estado espanhol foi acumulando-se indiscriminadamente; não havia uma 

sistemática que estabelecesse transferências e recolhimentos programados e, como 

resultado, documentos de arquivo abarrotavam depósitos públicos, emperrando a 

administração pública e impedindo ao cidadão exercer seus direitos de acesso às 

informações governamentais. A vanguarda espanhola na tentativa de definição e 

aplicação da identificação viria a influenciar a difusão dessa metodologia entre os 

países de tradição ibero-americana (MENDO CARMONA, 2004). 

 A situação crítica nos arquivos ditava que algo fosse feito pelas 

administrações dos países ibero-americanos. A Espanha seria a fonte de inspiração, 

pois a partir da segunda metade dos anos de 1980, assistiria a uma proliferação de 

estudos e formações de grupos de trabalho, os quais tinham como objetivos 

principais a elaboração de projetos que versassem sobre tarefas típicas de gestão 

documental, tais como, controle da produção documental desde a criação até a 

destinação final dos documentos, normatização dos procedimentos inerentes ao 

trâmite dos documentos, identificação das séries documentais, avaliação, 

transferência/recolhimento e eliminação. Os objetivos abrangeriam também os 

estudos sobre as funções arquivísticas, tais como, a classificação e a descrição 

arquivística.  

Os pioneiros, dentre estes, foram o grupo de trabalho dos arquivistas 

municipais de Madri, os quais publicaram resultados experimentais sobre a 

avaliação que influenciaram não só a Espanha, mas também vários países ibero-

americanos. Os esforços iniciais propostos viriam de experiências bem-sucedidas 

nas áreas de identificação de fundos arquivísticos acumulados, especialmente por 

estes fundos estarem depositados de forma precária e à margem da metodologia de 

tratamento documental arquivística. O primeiro passo para a elaboração de 

instrumentos para um tratamento técnico sistematizado de todos os arquivos 

municipais foi dado quando este grupo apresentou os quadros de organização de 

fundos de arquivos municipais em 1988.  Apesar dos efeitos serem sentidos apenas 

no final desta década, essa temática tinha sido anteriormente discutida em 1983 na 

ocasião da apresentação das II Jornadas de Arquivos Municipais, na qual foi 
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identificada a necessidade de uma abordagem sistêmica sobre o tipo documental 

(LÓPEZ GÓMEZ, 1998b). 

De maneira semelhante às jornadas dos arquivistas municipais, em 1991 foi 

organizada na Espanha as Primeiras Jornadas de Metodologia para a Identificação e 

Avaliação de Fundos Documentais das Administrações Públicas, elaborada pela 

Direção de Arquivos Estatais do Ministério da Cultura. Dentre os grupos de trabalho 

que dela participaram, destaca-se o de arquivos administrativos.  

Segundo Rodrigues (2008, p. 50), a partir desses estudos apresentados pelos 

arquivistas espanhóis e dos esforços do grupo ibero-americano de gestão de 

documentos administrativos, no comitê de arquivos administrativos do CIA, 

consagrou-se o uso do conceito de identificação na arquivística. 

Nas Primeiras Jornadas de Metodologia para a Identificação e Avaliação de 

Fundos Documentais das Administrações Públicas foi proposta a seguinte definição 

de identificação: 

[...] o processo de investigação e sistematização de categorias 
administrativas e arquivísticas em que se baseia a estrutura de um 
fundo, sendo um de seus objetivos principais, assegurar através de 
seus resultados a valorização das séries documentais. (MENDO 
CARMONA, 2004, p. 41, tradução nossa). 

 

Para Luzón Garcia (2005): 

 
A identificação é uma operação prévia à classificação que conduz ao 
conhecimento do órgão produtor, das unidades administrativas que 
produzem documentos e de suas funções [...]. (2005, p. 25, tradução 
nossa). 

 

Nesse sentido, após o conhecimento do órgão produtor em exercício, de suas 

competências, funções e de seus tipos documentais, referentes a atividades 

específicas, deve-se seguir para o processo de classificação em que os princípios 

básicos da arquivística são confirmados: a proveniência e estrutura interna do fundo. 

Para Rodrigues (2008) a identificação: 

[...] é uma ferramenta metodológica que se fundamenta em análise 
decorrente de diagnóstico elaborado sobre o documento de arquivo e 
seu órgão produtor, com a finalidade de propor soluções para o 
problema apresentado. Este tipo de pesquisa aplicada ao ensino do 
fazer arquivístico permite que o estudante aprenda a investigar sobre 
a gênese documental, revelando os elementos que caracterizam os 
documentos e registrando estas informações em instrumentos 
específicos, como condição e fundamento para o desenvolvimento 
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das funções arquivísticas de planejamento da produção, avaliação, 
classificação e descrição. (RODRIGUES, 2008, p.32). 

 

Complementando, a autora considera, além disso, que a identificação é uma 

fase de levantamento de dados, anterior a todas as funções arquivísticas, 

subsidiando o processo de organização dos arquivos e que:  

 
[...] consiste em estudar analiticamente o documento de arquivo e os 
vínculos que mantém com o órgão que o produziu, seja em fase de 
produção ou de acumulação. Nesse sentido, é um trabalho de 
pesquisa e de crítica sobre a gênese documental. (RODRIGUES, 
2008, p. 22). 

 

O conceito de identificação ainda encontra-se em amadurecimento; alguns 

autores a consideram como uma etapa ou um passo inicial dado pelo arquivista em 

direção à avaliação; outros acreditam que ela seria uma etapa prévia à classificação 

ou até mesmo uma função arquivística. Há ainda autores que a nomeiam como 

identificação arquivística. Entretanto, são principalmente seus métodos que muito 

nos enriquecem nas reflexões sobre a arquivística contemporânea. O 

aprofundamento do conhecimento dos fluxos de trabalho, dos procedimentos 

administrativos, dos tipos documentais, os quais são capazes de garantir uma 

perfeita identificação da instituição ou pessoa que gerou os documentos são 

importantes ao arquivista. Uma tarefa primordial na garantia dos dois princípios 

basilares da arquivística: a proveniência e a ordem original. 

É incontestável a contribuição que a identificação fornece ao processo de 

avaliação, assim como à própria classificação. O valor a ser atribuído aos 

documentos deve ser dado em virtude do conjunto normativo-jurídico que lhes 

possibilitou serem gerados, das informações que contêm, das características 

internas e externas e das relações orgânicas com outros documentos de mesma 

proveniência. Tudo isso, em suma, pode ser decodificado e depurado com a 

aplicação deste método. 

Demonstra-se assim, que a partir dos estudos iniciados pelos arquivistas 

espanhóis e seguidos por autores de outros países ibero-americanos, a arquivística 

estaria se direcionando para os processos de gênese documental, o que é de suma 

importância para as outras funções arquivísticas, posteriores a etapa de 

identificação. Esses estudos, e os que se seguiram até a atualidade, pormenorizam 

os tipos documentais como a chave para a constituição das séries. 
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Segundo o Grupo de Trabalho de Arquivistas Municipais de Madrid: 

Tipo documental é a expressão das diferentes atuações da 
administração, refletidas em um determinado suporte (papel, fita 
magnética, microfilme, microforma...) e com as mesmas 
características internas específicas a cada um, as quais determinam 
seu conteúdo. (GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS 
MUNICIPALES DE MADRID, 1988, p. 12). 

 

         Consoante às funções e competências estabelecidas para cada produtor pelo 

arcabouço normativo da administração, os tipos documentais são estabelecidos, 

cada qual, exclusivo para cada função ou competência. A junção da tríade tipo - 

função - órgão produtor forma as séries documentais e é o centro catalisador da 

identificação. Embora as séries possam ser denominadas de forma idêntica, geradas 

por uma mesma função e contendo tipos idênticos, são diferenciadas por seu 

produtor. 

 O tipo documental tem um traçado interno, próprio e repetitivo em certas 

atividades administrativas rotineiras, comuns em órgãos das entidades públicas. O 

formato que o compõe pode até variar, mas o procedimento que ele está interligado 

não; é um elo fixo e determinado por um arcabouço jurídico-normativo.  

A grande perspicácia do uso dessa metodologia é o fato que o tipo 

documental está intrinsecamente ligado à função. Isso permite, por exemplo, que 

essa metodologia seja utilizada em documentos acumulados, independente do 

período histórico que tenham sido produzidos.   

 
[...] Os tipos documentais, como produto de atividades humanas, 
perduram pelo tempo, pois há funções que sempre existiram e 
sempre existirão: comunicar, cobrar, pagar, informar, legislar, 
sancionar, inspecionar, denunciar etc., de modo que possa variar a 
forma ao longo do tempo, porém o conteúdo permanece. (GRUPO 
DE TRABAJO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID, 1988, 
p.13). 

 

As propostas metodológicas apresentadas, tanto pelo grupo de trabalho dos 

arquivistas municipais de Madrid quanto pelo grupo de trabalho de arquivos 

administrativos nas jornadas e nas respectivas publicações posteriores, reforçam 

que o uso da identificação não é restrito a apenas arquivos municipais ou a uma 

documentação específica. A proposta é direcionada à teoria arquivística em geral e, 

portanto, serviria como um parâmetro para outras instâncias governamentais e 
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outros arquivos, inclusive os de arquitetura, sejam públicos ou privados e que 

tenham como objetivo o tratamento de fundos acumulados. 

É importante ressaltar que a consolidação e sistematização dos 

procedimentos de identificação nos anos de 1990 e seu uso nos anos posteriores, 

deve-se em grande parte à persistência e dedicação dos arquivistas espanhóis, os 

quais foram os percussores de uma nova tradição arquivística posta em prática e 

bem-sucedida. De acordo com Rodrigues: 

No âmbito das experiências desenvolvidas em arquivos de países 
ibero-americanos, contexto em que se insere Espanha e Brasil, 
nosso objeto de estudo, surgiu o termo identificação e iniciou-se a 

construção de uma tradição arquivística para identificar tipos 
documentais, contextos de produção e situação material dos 
arquivos. As publicações daqueles resultados e das reflexões 
decorrentes desses trabalhos vêm contribuindo para a construção 
teórica da arquivística, no campo das pesquisas científicas sobre 
metodologias. (RODRIGUES, 2008, p.11). 

 

Assim, esta nova tradição arquivística, baseada na identificação dos tipos 

documentais, descrita acima por Rodrigues (2008), tem como um de seus 

pressupostos a prática da pesquisa com foco na identificação do organismo 

produtor, podendo ser uma entidade física ou jurídica, pública ou privada, 

responsável pela produção dos documentos arquivísticos.  

 

 

3.2  IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PRODUTOR 

 

 

 Delmas (1996, p. 440) afirma que um diferencial dos documentos de arquivo é 

que eles nascem como instrumento de uma atividade executada por uma pessoa ou 

uma instituição, antes mesmo de se tornar um produto dessa atividade. Os vestígios 

desta atividade podem ser investigados através dos documentos de arquivo e isso 

só é possível porque eles são “funcionais e têm caráter institucional”. 

 Assim, para e pela ação, os documentos de arquivo carregam uma qualidade 

substancial que os diferencia dos outros tipos de documentos, como por exemplo, os 

de uma biblioteca. Delmas (1996, p. 440) chama essa qualidade diferencial dos 

arquivos de “informação orgânica”. Para este autor, esta informação não se refere 
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ao suporte físico, mas sim ao contexto em que foi produzido o documento de 

arquivo: as convenções, linguagens e procedimentos administrativos.  

Para Conde Villaverde (2004a, p. 125), a principal essência dos arquivos é o 

contexto arquivístico que reflete no documento as suas relações com outros 

documentos, devendo ser o ponto principal de todo o processo de tratamento 

arquivístico. Assim, o arquivista deve ser capaz de analisar o conteúdo ou o teor 

informacional dos documentos e extrair todos os dados que levem a descoberta do 

contexto de produção, quer dizer, quem produziu (o responsável pela ação 

documentada), como produziu (o procedimento administrativo que regula a ação), 

quando produziu (as ações ao longo do tempo) e para que produziu (os objetivos 

da ação documentada). 

Estas observações de Conde Villaverde nos remetem a um entendimento de 

arquivo, dentro de sua capacidade de abranger toda uma gama de documentos,  

elaborados através das mais variadas técnicas e linguagens, capazes de exprimir 

intenções ou objetivos. Mas, sobretudo, nos sugerem que esses documentos devem 

ser fruto de uma atividade ou procedimento realizado por uma entidade – uma 

pessoa física ou uma instituição – para serem considerados integrantes de um 

arquivo.   

Percebe-se, portanto, que as definições de arquivo apontam sempre para 

uma relação orgânica que nasce em decorrência das atividades e funções 

realizadas pela pessoa ou instituição que produziu o documento. As informações 

contidas nos arquivos são reveladoras das relações orgânicas e funcionais dos 

documentos no âmbito deste produtor. Contudo, a manutenção da ordem original, 

passa a ser uma condição sine qua non para que elas possam ser reveladas.  

Reconhecer quem produziu ou acumulou os documentos componentes do 

fundo é imprescindível para o início de qualquer atividade de organização no âmbito 

arquivístico. Deve-se realizar um estudo aprofundado da legislação, organogramas, 

competências, história administrativa e história de acumulação do acervo. E quando 

estamos falando de unidades administrativas subordinadas hierarquicamente ou 

funcionalmente, através da identificação arquivística podemos inferir sobre esses 

vínculos, pois os documentos produzidos refletem obrigatoriamente essa vinculação 

orgânica. 

Como analisa Duranti (1994), os registros documentais arquivísticos não são 

coletados artificialmente, mas acumulados naturalmente em função de objetivos 
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práticos e dotados de um elemento de coesão espontânea. São ligados por um elo 

estabelecido no momento em que são produzidos sem o qual não existiriam como 

tal. Esse vínculo, segundo Bellotto: 

[...] nada mais é que essa relação inalienável entre o documento de 
arquivo e a entidade que o produz/acumula, a vinculação do 
documento à sua gênese. Esse elo chega mesmo a ser a pedra de 
toque dos estudos arquivísticos. Constitui-se na grande diferença 
entre os documentos de arquivo e os demais documentos: a sua 
funcionalidade e a organicidade de seus conjuntos. O documento de 
arquivo não nasce por razões informativas simplesmente e, sim, por 

razões probatórias [...]. (BELLOTTO, 2008, p. 4). 

 

Segundo Mendo Carmona (2004), após este estudo aprofundado e 

sistemático que possibilita ao arquivista reconhecer o elo ou o vínculo arquivístico 

dos documentos com quem os produziu e acumulou, deve-se, em continuidade da 

metodologia de identificação, estudar e reconhecer os tipos documentais. 

 

 

3.3  IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DOCUMENTAL FUNDAMENTADA NO MÉTODO 
DA DIPLOMÁTICA CONTEMPORÂNEA. 
 

 

Com o recurso da diplomática contemporânea e recorrendo-se sempre à 

análise das características internas e externas do documento é possível identificar 

ou delimitar os tipos documentais. Eles são derivados de todo o arcabouço jurídico e 

das diversas atividades e procedimentos da instituição ou entidade produtora.  

Há atividades gerais e atividades específicas, cada qual responsável por dar 

origem a certos documentos. As atividades gerais são as que originam maior  

quantidade de documentos e sua característica fundamental são os tipos 

documentais que geram, por possuírem sempre os mesmos elementos, visto que 

sua estrutura é sempre definida pela norma de um procedimento administrativo.  

Através da investigação minuciosa dos tipos documentais, baseando-se em 

parâmetros metodológicos fornecidos pela diplomática contemporânea, podemos 

elaborar as séries que refletirão todas as funções, competências, trâmites, 

atividades do produtor e toda a gama de mudanças que afetaram as características 

dos conjuntos documentais ao longo do ciclo documental. 
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A utilização da identificação ou o reconhecimento de tipos e séries 

documentais com o embasamento teórico fornecido pela diplomática é bastante 

recente no Brasil, como também em outros países, embora sua aplicação nas 

funções de avaliação, classificação, descrição e processo de produção documental 

seja bastante enriquecedora para a arquivística.  

Existem dois tipos distintos de identificação segundo Bellotto (2008, p. 15), 

cada qual, com seu campo específico de aplicação: a diplomática e a tipológica.  

A primeira, refere-se à autenticidade quanto à finalidade e à estrutura do ato 

jurídico, e a segunda, refere-se à relação dos documentos com as atividades do 

produtor. Assim, na identificação diplomática deve-se reconhecer: 

 A autenticidade relativa à espécie, ao conteúdo e à finalidade;  

 As datas tópicas e cronológicas;  

 A proveniência;  

 A transmissão e fixação do texto.  

Ao passo que, na identificação tipológica deve-se reconhecer: 

 A proveniência;  

 O vínculo arquivístico junto à competência e função do produtor/acumulador dos 

documentos;  

 A relação entre a espécie e o tipo documental;  

 O conteúdo e a datação.  

Para Rodrigues (2008), o processo de identificação de tipos documentais, ao 

fazer uso de uma metodologia fornecida pela diplomática é uma função arquivística, 

visto que: é formada por um conjunto de atividades integradas com uma unidade 

metodológica, uma sistematização de procedimentos e baseada em parâmetros 

científicos, podendo ser aplicada em qualquer fase do ciclo de vida dos documentos 

arquivísticos. Desenvolve-se no momento de produção, possibilitando a implantação 

de programas de gestão de documentos, ou ainda, no momento de acumulação, 

possibilitando uma sistematização das transferências, recolhimentos e eliminação 

dos documentos. 

A pesquisa por uma metodologia que trouxesse confiabilidade no processo de 

organização arquivística, devido à situação de esgotamento em alguns arquivos 

públicos nos anos de 1980, fez com que, no âmbito institucional, o arquivista 

adquirisse um papel intelectual através das tarefas de identificação. 
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Desta maneira, o arquivista passou a entrelaçar a prática e teoria para 

compreender os problemas do seu fazer cotidiano. As questões que envolviam a 

acumulação desordenada de documentos e fundos arquivísticos podiam ser 

resolvidas, ou pelo menos, amenizadas com uso da identificação de tipologia 

documental e da aplicação da análise diplomática em massa documental 

acumulada.  A abordagem da diplomática contemporânea empresta os fundamentos 

teóricos e metodológicos para a arquivística no momento da fase de identificação e 

diagnóstico, além de contribuir diretamente para sua consolidação como saber 

científico autônomo e generalizável.  

Essa proposta metodológica fundamenta-se em princípios basilares da área, 

dentre eles, os que merecem principal atenção são: o princípio de respeito aos 

fundos em arquivo e a teoria das três idades. O primeiro deles, sem o qual não seria 

possível conhecer o organismo produtor, suas competências, funções, atividades e 

funcionamento. O segundo, consequência do grande crescimento das organizações 

e dos avanços tecnológicos, incluindo o grande volume de massa documental que 

começou a acumular-se após a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, os 

documentos passam, a partir de então, a seguir três idades que são estabelecidas 

levando em consideração o direito administrativo, a frequência de uso do documento 

pela administração e a sua vigência. 

Nessa perspectiva, Mendo Carmona (2004) afirma que a identificação é a 

melhor ferramenta para aplicação desses princípios em torno dos arquivos. E seria 

um processo de pesquisa que envolveria a gênese documental, apontando duas 

fases nessa metodologia: identificação do órgão produtor e identificação das séries, 

que são as unidades básicas do tratamento arquivístico, formadas a partir da 

constituição prévia dos tipos documentais. 

 

 

3.4  IDENTIFICAÇÃO DE SÉRIES DOCUMENTAIS 

 

 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística a série é uma 

“subdivisão do quadro de arranjo que corresponde a uma sequência de documentos 

relativos a uma mesma função, atividade, tipo documental ou assunto” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p.153). Enquanto para o Dicionário de Terminologia Arquivística a 
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série é uma “sequência de unidades de um mesmo tipo documental” (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, p. 69). 

Integrando um conjunto homogêneo com vinculação a alguma atividade 

específica, as séries são consideradas um conjunto de documentos que 

correspondem a um mesmo tipo documental, de origem comum, que exercem uma 

mesma função, culminando em homogeneidade física e informacional dos 

documentos constituintes. A partir de um levantamento normativo dos 

procedimentos e trâmites administrativos que determinam a constituição das séries e 

sua circulação, podemos ter conhecimento de todos os tipos documentais derivados 

das funções outorgadas ao órgão produtor.  

Para Heredia Herrera (1991) as séries são o testemunho documental e 

contínuo de atividades repetitivas desenvolvidas por um organismo em virtude de 

uma função. Elas são agrupadas em torno de um elo e são a prova de uma ação 

desse órgão. As séries contêm tipos que se repetem, mas que mantêm assuntos 

similares entre si; essa característica, por si só, caracteriza e comprova a 

complexidade das administrações contemporâneas. Em geral, elas são constituídas 

por documentos ou processos administrativos (HEREDIA HERRERA, 1991, p. 146-

147). 

Considerando as características internas e externas dos documentos 

componentes das séries, Luzón Garcia (2005, p. 15) classifica os tipos documentais 

em simples e compostos (processos administrativos), atendendo ao ato jurídico que 

se manifesta nas séries: 

 

Tipos documentais simples: 

 
1 Documentos resolutórios – documentos que incluem um mandado ou 

decisão de autoridade. Exemplos: acordos, decretos e resoluções, etc. 

2 Documentos de instrução – são necessários para que se instrua o próprio 

trâmite administrativo. Exemplos: denuncias, informes, atestados, 

propostas etc. 

3 Documentos de registro – dão fé ao ato. Exemplos: atas, diligências, 

certificados, títulos, recibos etc. 
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4 Documentos de comunicação – são os documentos que servem para 

estabelecer comunicação entre as unidades administrativas. Exemplos: 

ofícios, cartas, anúncios, circulares, editais, telegramas etc. 

5 Documentos que pessoas particulares comunicam-se com a 

administração. Exemplos: declarações, denúncias etc. 

 

Tipos documentais compostos: 

Segundo a autora, existem diferentes maneiras de classificar os processos 

administrativos, dentre elas, a que atende ao trâmite e à finalidade dos assuntos a 

serem resolvidos. 

 

1 Processos administrativos de conhecimento – são aqueles que não 

possuem trâmite especial e que seus efeitos são afetos apenas na própria 

administração, com fins estatísticos, de registro ou de arquivo. Exemplo: 

processos de estudo de planilha de pessoal etc. 

 

2 Processos administrativos de informação – aqueles que possuem por 

objetivo solicitar estudos ou propostas sobre uma matéria concreta. 

Exemplos: processo sobre implantação de transporte urbano, processo 

sobre criação de centro de saúde etc. 

 

3 Processos resolutivos – são aqueles que estão regulamentados por um 

procedimento administrativo concreto e de acordo com o procedimento ou 

norma legal dão lugar à adoção de um acordo ou uma decisão 

fundamentada. Exemplos: processo de contratação, processo sobre 

gastos, processo sobre licença para uma obra etc. 

A atuação de instituições públicas está regulamentada por uma legislação, a 

qual estabelece suas funções e competências. Por sua vez, as atividades também 

têm seus passos ditados por um procedimento administrativo, seguindo uma 

normatização passam a produzir documentos administrativos que, ao formarem os 

tipos documentais, passarão a integrar as séries. Ou seja, os documentos não 

nascem ao acaso, eles refletem as atividades e procedimentos a que estão sujeitos. 

“A circunstância do documento implica tanto a presença de um fato e de uma 

vontade de manifestá-lo como a vontade de dar origem ao ato” (BELLOTTO, 2008, 
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p. 11). Segundo Luzón Garcia (2005, p. 24) esse procedimento administrativo possui 

seis fases: Início, tramitação, instrução, fim, execução, revisão e recurso. 

O procedimento inicia-se de oficio (de iniciativa da própria administração, 

devido a ordens superiores ou por acordo) ou pelo interesse de uma das partes.      

O início da tramitação é impulsionado por ofício e há um rigor na sua execução nos 

processos administrativos, sendo a celeridade um dos seus objetivos, estabelecida 

no procedimento.  

A fase seguinte, a instrução, é onde alguns atos são executados para fins de 

determinação, conhecimento ou comprovação de dados e que deva haver pronuncia 

ou participação de um dos interessados.  Em seguida, o fim, ou seja, todos os 

processos administrativos têm um final natural, como por exemplo, a desistência, 

renúncia ou prescrição. Quanto à execução, a administração pública pode proceder 

mediante os meios permitidos em direito, como por exemplo, uma multa coercitiva.  

A fase da revisão realiza-se a pedido do interessado ou de acordo com o interesse 

da administração. Por último, o recurso, no qual os interessados terão um prazo 

legal que permitirá a entrada de recursos contra atos da administração (LUZÓN 

GARCIA, 2005). 

Assim, de posse da compreensão dos processos de gênese e comunicação 

dos documentos de arquivo no interior do órgão produtor, os quais possibilitam a 

visualização das séries, pode-se indicar que um dos objetivos da identificação 

também é assegurar a organização dessas séries e colaborar para as etapas que se 

seguem no processo de tratamento documental arquivístico. 

Nesta perspectiva, percebe-se que o reconhecimento dos elementos internos 

e externos do documento, através da identificação, envolvendo a determinação do 

produtor, do tipo e da série são critérios seguros para a organização dos arquivos, 

independente do campo do conhecimento a que estes documentos estejam 

inseridos.  

Esta é uma constatação muito importante para esta pesquisa, por nosso 

interesse estar diretamente ligado a um arquivo que, segundo Fillion (1998, p. 227), 

por muito tempo os interesses da arquivística não estiveram voltados: os arquivos de 

arquitetura, os quais em sua maioria eram conhecidos por sua constituição como 

documentos especiais e não textuais.  A sua organização traz consigo um desafio 

para os arquivistas, no qual naturezas diversas e diferentes suportes de informação  
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exigem conhecimentos especializados e metodologias consolidadas, a fim de 

garantir uma gestão eficiente. 

Apesar de considerarmos os documentos iconográficos ou gráficos como 

preponderantes nos arquivos de arquitetura, eles não são sua totalidade, por isso 

reforça-se a ideia que estes arquivos devem ser objeto de estudos que envolvam a 

identificação de tipologia documental, até então aplicada a documentos textuais, 

bem como os estudos que incidam sobre a gênese desses documentos. O que 

possibilita melhor compreender as representações gráficas constituintes das 

diferentes plantas arquitetônicas, a fim de facilitar a descrição e o acesso em geral.  

No entanto, antes de tal aplicação metodológica é necessário aprofundarmos 

um pouco mais as questões conceituais e especificidades que envolvem os arquivos 

de arquitetura e os principais campos do conhecimento envolvidos.  
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4.  ARQUIVOS DE ARQUITETURA: O ESTADO DA ARTE 

 

 

Quando nos remetemos à história das sociedades, descobrimos que os 

documentos de arquitetura já estavam presentes nas primeiras evidências que se 

tem noticia sobre a existência dos arquivos nas sociedades pré-clássicas. 

Inicialmente, apresentavam-se sob a forma de testemunhos gráficos, cartográficos e 

iconográficos, considerados como herança das civilizações do Médio Oriente e 

região da Mesopotâmia: 

[...] A tipologia era muito variada, estando já então definidas as 
principais categorias que integram os arquivos de época mais 
recente: cartas régias, tratados internacionais, actas, missivas, 
contratos, assentos contabilísticos, censos, etc. Nem mesmo estão 
ausentes os documentos cartográficos, como por exemplo, a placa 

legendada em caracteres cuneiformes, do século XIII a.C., com a 
representação de Ninive ou o papiro egípcio com a planta 
topográfica das minas de ouro Gebel. (SILVA; RIBEIRO, 1999, p. 

46, grifo nosso). 
 

A história da humanidade revela que, desde os tempos mais remotos, o 

homem sempre buscou refletir através do desenho a sua visão sobre o espaço a sua 

volta; esforçava-se para representar a superfície terrestre, registrando essas 

informações em suportes disponíveis naquele momento, como por exemplo, em 

placas de argila, peles de animais e pedras rochosas.  

Séculos mais adiante, com o desenvolvimento de outros suportes mais 

flexíveis e adequados ao arquivamento, sobretudo o papel, o homem sentiu a 

necessidade de registrar representações sobre características físicas de terrenos 

por ele ocupados, a fim de orientar-se, conhecer, ou até mesmo dominar 

determinado território. Deste intento nasceram os primeiros croquis, antes mesmo da 

própria escrita.  

Com o passar do tempo, através do traço linear, o homem começa a 

expressar aspectos que deveriam ter uma construção, uma cidade ou uma rua, de 

forma a guiar-se na execução desse projeto, originando as primeiras plantas de 

arquitetura e engenharia (CARRASCAL SIMON; GIL TORT, 2008, p.15). 

Um levantamento historiográfico sobre as origens do documento de 

arquitetura conduz-nos ao amplo universo de documentos e, por tanto, à riqueza de 

matizes face às circunstâncias e motivos que inspiraram sua confecção: fatores 

políticos, econômicos, sociais e culturais.  
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Podemos inferir, inclusive, que a relação existente entre a arquitetura e as 

disciplinas que lidam com a informação não é recente; em sua origem, os 

documentos de arquitetura, como constatado até aqui, estão presentes desde a 

construção dos primeiros arquivos pelo homem, entrelaçando-se com as origens da 

própria arquivística. 

Contudo, é somente após a Segunda Guerra Mundial que ocorre um 

estreitamento das relações interdisciplinares entre a arquitetura e a arquivística, 

principalmente por estímulos de alguns fatores: aumento do volume documental 

devido aos desenvolvimentos tecnológicos dos meios de comunicação e 

transmissão de dados, novas técnicas de elaboração dos documentos, necessidade 

de garantir a conservação dos documentos e necessidade de métodos mais eficazes 

para o tratamento arquivístico. Além disso, é importante acrescentar que do ponto 

de vista das práticas arquivísticas, neste período inicia-se um alargamento do 

espectro de interesse desta área em direção a todo e qualquer suporte físico em que 

estiver registrada a informação orgânica. 

O aumento do volume documental e a necessidade de se desenvolver  

métodos mais eficazes para o tratamento arquivístico dos arquivos de arquitetura, 

como visto no capítulo 3 desta dissertação, não é exclusividade apenas desses 

arquivos especializados, mas questões cruciais para a arquivística como um todo. 

Entretanto, no caso dos arquivos de arquitetura soma-se o fato de que as 

características de suporte físico (diversidade, fragilidade e formato em grandes 

dimensões), conteúdo informacional (representações gráficas, terminologia e 

linguagem específica), acessibilidade, diferentes modelos de tratamento e 

incorporação de novos elementos ao projeto de arquitetura, sabor de inovações e 

tecnologias desenvolvidas tanto pelo campo da administração como pelo campo da 

arquitetura ao longo dos séculos XIX e XX, traz ainda mais dificuldade à proposição 

de soluções na organização da massa documental acumulada.  

Ademais, as reflexões em torno dos conceitos e problemas vivenciados nos 

arquivos de arquitetura começaram a se tornar mais dinâmicos somente a partir da 

segunda metade da década de 1980, principalmente sob a forte influência do 

Conselho Internacional de Arquivos (CIA), culminando com a constituição de grupos 

de trabalhos e fóruns permanentes de discussão com objetivo de desenvolvimento 

de novas metodologias para o tratamento técnico-documental nesse campo 

específico. É importante ressaltar que os resultados desses esforços iniciais nesses 
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arquivos começaram a surtir efeitos mais evidentes somente a partir do início dos 

anos de 2000, ou seja, mais tardiamente do que nos arquivos estritamente 

administrativos das instituições públicas. 

De qualquer maneira, não podemos negar que a partir da constituição de 

fóruns de discussão, no âmbito dos arquivos de arquitetura, que foi possível o 

aumento da produção literária e acadêmica envolvendo pesquisadores de âmbito 

nacional e internacional. Consideramos como propulsor deste movimento intelectual 

a criação em 1982 de um grupo de trabalho especializado pelo CIA, o qual se 

transformaria em 1988 em uma seção provisória e que, em 2000, teria seu estatuto 

de Seção de Arquivos de Arquitetura (SAR) aprovado em plena realização do XIV 

Congresso Internacional de Arquivos de Sevilha (BLANCO, 2003, p. 9). 

Dando prosseguimento aos seus objetivos definidos em seu estatuto, em 

2003 a SAR organizou o I Congresso Internacional de Arquivos de Arquitetura em 

Alcalá de Henares, Espanha.  

Um grupo de universidades e instituições arquivísticas foram os 

representantes do Brasil neste congresso, dentre os quais, o NPD, representado 

pela arquiteta e professora Elizabete Martins; a Escola de Arquitetura da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), representada pelo professor 

Leonardo Barci Castriota e a Universidade Federal Fluminense (UFF), representada 

pela professora Marlice Azevedo.  

A realização deste congresso foi considerada um espaço dedicado a 

discussões e reflexões em torno de experiências e problemas apresentados no 

campo específico de arquivos de arquitetura, organizado basicamente em quatro 

eixos principais (BLANCO, 2003, p.10):  

 A produção das séries documentais em arquitetura e a identificação das 

instituições que as tem dado origem; 

 O tratamento técnico-documental, incluindo estudos sobre a identificação e 

descrição de tipos documentais;  

 Conservação e seleção de documentos; 

 A pesquisa científica e disseminação de informações dos arquivos de arquitetura.  

Além desses temas, foram abordados problemas específicos ligados às 

peculiaridades destes documentos, como por exemplo: 
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 A degradação dos suportes físicos, principalmente devido à acidez do papel, ao 

uso cotidiano do papel vegetal e de diferentes tipos de cópias; 

 O crescimento em progressão geométrica da documentação de arquitetura, cujo 

acúmulo inviabilizava sua difusão e causava uma incapacidade de administração 

e conservação dos arquivos;  

 O impacto das novas tecnologias de informação e comunicação sobre os 

arquivos de arquitetura.  

Ao final desse grande fórum de discussões técnicas e científicas, foi 

sublinhada a necessidade de proteger o patrimônio documental de arquitetura como 

valor cultural de uma nação. Foram elaboradas as seguintes recomendações gerais 

(RECOMENDACIONES, 2004): 

 Criação de um grupo de trabalho multidisciplinar para desenvolver estratégias de 

conservação a longo prazo e de acesso aos arquivos de arquitetura;  

 Desenvolvimento de um grupo de trabalho pela SAR que traçasse a confecção 

de um guia de fontes de arquitetura a serviço dos pesquisadores;  

 Que a SAR traçasse recomendações que conduzissem ao alcance de um nível 

ótimo no tratamento de arquivos de arquitetura autênticos em meio eletrônico;  

 Que um grupo de trabalho, representativo das organizações arquivísticas e 

arquitetônicas, fosse encarregado da compilação e delineamento de 

recomendações sobre assuntos relativos aos direitos de propriedade intelectual, 

os quais foram considerados importantes para a conservação, acesso e uso dos 

documentos de arquitetura;  

 Manutenção do congresso virtual como fórum e ponto de encontro internacional, 

com finalidade de garantir uma colaboração contínua e um intercâmbio de 

informação entre as pessoas responsáveis pela documentação arquitetônica;  

 Realização, a cada dois anos, de congressos de arquivos de arquitetura7.  

Dentre os participantes do I Congresso de Arquivos de Arquitetura, nos 

chama a atenção que alguns deles já vinham participando de encontros e grupos de 

trabalho sobre as questões de acumulação documental em outros tipos de arquivos 

da Espanha, dentre eles, Maria Luisa Conde Villaverde, a qual participou nos anos 

de 1990 de vários grupos de trabalho e fóruns sobre o problema de acumulação de 

                                                
7 Através da revisão de literatura deste trabalho, constatamos que esta recomendação não foi bem-sucedida, pois 

não houve mais a realização de congressos de arquivos de arquitetura. 
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fundos arquivísticos nas administrações espanholas, especificamente nos arquivos 

administrativos.  

Neste congresso, esta autora apresenta um projeto de organização dos 

fundos acumulados do Ministério de Obras Públicas espanhol, provenientes de 

atividades arquitetônicas, custodiados pelo Archivo General de la Administración. 

Ela descreve e apresenta neste encontro os processos investigatórios da 

identificação, as etapas metodológicas, os instrumentos utilizados e os resultados 

satisfatórios obtidos no projeto de organização (CONDE VILLAVERDE, 2004b). 

De forma semelhante aos estudos preliminares que antecedem o inicio de 

uma obra arquitetônica, Conde Villaverde sublinhou a necessidade de estudos 

preliminares antes de qualquer intervenção técnica por parte dos arquivistas nos 

processos de organização documental. Segundo a autora “as peculiaridades destes 

fundos determinam, em grande parte, as condições de seu tratamento, por isso é 

imprescindível analisar aquelas para poder compreender estas” (CONDE 

VILLAVERDE, 2004b, p. 132, tradução nossa).  

Nesta fase de estudos preliminares realizados pela autora, ela descreve 

alguns problemas identificados nos arquivos de arquitetura, destacando a 

“invisibilidade” ou o não reconhecimento dos tipos documentais pelos arquivistas,  

bem como a existência de uma característica singular nos documentos de 

arquitetura: uma dimensão artística que condiciona algumas rupturas no contexto 

orgânico dos documentos (CONDE VILLAVERDE, 2004b, p. 132). Segundo a 

autora: 

Em muitas ocasiões, embora tratando-se de projetos oficiais que 
desenvolvem-se em âmbito público e por tanto o sujeito produtor seja 
claramente o organismo encarregado da construção de que se trata, 
a personalidade do arquiteto adquire uma dimensão artística e/ou 
técnica de tal magnitude que acaba convertendo-se em um autêntico 
eixo de todo o contexto, de forma que, no momento de vincular os 
documentos com seu entorno se obscurece o autêntico organismo 
produtor, e acaba-se criando uma coleção de projetos ou de plantas 
mais emblemáticas de um arquiteto singular. (VILLAVERDE, 2004a, 
p. 126, tradução nossa). 

 

Manuel Blanco, professor da cadeira de composição de arquitetura, na 

Universidade Politécnica de Madrid e diretor do I Congresso Internacional de 

Arquivos de Arquitetura em Alcalá de Henares também compartilha esta visão 

apresentada acima por Conde Villaverde, afirmando que é inquestionável a 

importância do valor artístico e de prova dos documentos arquitetônicos no processo 
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de tomada de decisão das ações públicas e privadas em relação a sua conservação 

e preservação e acrescenta: 

A característica adicional de trabalho artístico da grande parte da 
documentação arquitetônica, com inerente valor artístico 
independentemente do trabalho que representa, ainda mais complica 
o problema. Em muitos casos isto leva a ruptura ou 
desmembramento da unidade documental do projeto e 
frequentemente leva a ser conservada a parte da documentação 
considerada de maior valor artístico. (BLANCO, 2004, p. 297 
tradução nossa).  

 

 Os fundos arquivísticos arquitetônicos, como objeto do projeto de 

organização implementado por Conde Villaverde no Archivo General de la 

Administración eram originários de Ministérios ou de órgãos extintos, não haviam 

sido submetidos a nenhum tratamento arquivístico e tão pouco possuíam estudos ou 

manuais, nos quais contivessem informações para auxiliar na elucidação de quais 

foram os  produtores e quais funções representavam. Não havia informações sobre 

o período que deveriam ser mantidos ou eliminados e existiam apenas poucos 

instrumentos de descrição (CONDE VILLAVERDE, 2004b, p. 134). 

 Para obter sucesso nesse desafio, a autora subdividiu o processo de 

organização em etapas: a primeira foi o processo de identificação, em aplicação do 

princípio de respeito aos fundos em arquivos. Em seguida, foi posto em prática um 

levantamento que elucidava questões sobre os documentos produzidos em cada 

recorte cronológico e quais funções e atividades lhes davam origem. Por fim, foi 

elaborado um quadro de recopilação das normas que regulavam os procedimentos 

dos documentos de arquitetura (CONDE VILLAVERDE, 2004b, p. 134). 

Por fim, com a aplicação de um instrumento específico (anexo A), possibilitou 

a identificação das séries, que segundo a autora, seria a unidade básica para o 

tratamento arquivístico, permitindo a constituição dos fundos arquivísticos e a 

posterior representação em plano de classificação dos documentos. Dentre os tipos 

documentais, identificou os processos de restauração de edifícios e ordenação; 

dentre as espécies, os projetos, as plantas, as medições, os planos populacionais, 

os croquis e as fotografias do andamento da construção (CONDE VILLAVERDE, 

2004b, p. 138). 

O sucesso deste trabalho apresentado por Conde Villaverde comprova a 

consolidação e pertinência da metodologia de identificação em arquivos de 

arquitetura. Cabe frisar que Conde Villaverde foi uma das grandes contribuintes 



 

 

62 

teóricas para a consolidação dos conceitos e práticas de identificação iniciadas nos 

anos de 1980 e 1990 na Espanha e teve também uma intensa participação no grupo 

ibero-americano de gestão de documentos administrativos do comitê de arquivos 

administrativos do CIA no sentido de estender este método arquivístico para outros 

países ibero-americanos.  

No Brasil, as repercussões das questões discutidas neste congresso 

resultaram em uma série de artigos, encontros e seminários, organizados por 

instituições públicas arquivísticas, universidades e pesquisadores que participaram 

deste encontro na Espanha. 

Nesse contexto, em 2006, a Associação de Arquivistas Brasileiros (AAB) 

publicou uma recomendação para realizar na cidade do Rio de Janeiro o                  

II Congresso Internacional de Arquivos de Arquitetura (INFORMATIVO DA 

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS, 2006). Embora este encontro 

não tenha sido realizado até a presente data, demonstrou um esforço de uma 

associação de reconhecimento nacional em tentar engajar a comunidade 

arquivística brasileira no âmbito das discussões sobre os arquivos de arquitetura.   

Neste mesmo ano, o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), através da 

Portaria nº 80 de 13 de junho de 2006 criou a Câmara Setorial de Arquivos de 

Arquitetura, Engenharia e Urbanismo que tem como objetivo a realização de 

estudos, propor diretrizes e normas no que se refere à organização, à guarda, à 

preservação, à destinação e ao acesso de documentos integrantes de arquivos de 

arquitetura, engenharia e urbanismo (BRASIL, 2006). Integravam esta câmara:         

O NPD-UFRJ, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a 

Fundação Oscar Niemeyer, a Casa de Lúcio Costa e a Universidade Federal 

Fluminense (UFF), esta última, representada pelas professoras Maria Odila Fonseca 

e Marlice Azevedo. 

Em outubro de 2008, com a participação ativa dos arquitetos brasileiros, teve 

prosseguimento das discussões no âmbito dos arquivos de arquitetura, com a 

realização do 1º Seminário Latino-americano de Arquitetura e Documentação, 

organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pelo Centro 

Latino-americano de Documentação de Arquitetura (CEDODAL), sediado na 

Argentina. Este encontro contou também com a colaboração de diversas 

universidades brasileiras, dentre elas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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(UFRJ), representada pelo NPD e pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura 

(PROARQ).  

Neste encontro celebrou-se a criação da Rede Latino-Americana de Acervos 

de Arquitetura e Urbanismo (RELARQ), a qual representa a criação de uma base de 

cooperação entre diversas instituições brasileiras e latino-americanas, com o 

objetivo de reunir, em um único catálogo online, as informações sobre acervos de 

arquitetura de diversas instituições (CASTRIOTA et al, 2010).  Discutiu-se também a 

rica relação entre a arquitetura e a documentação, enfocando a contribuição desta 

para o campo da história da arquitetura e do urbanismo, bem como a importante 

questão do tratamento técnico-documental destes arquivos na América Latina.  

A edição seguinte deste encontro foi realizada em novembro de 2011, 

novamente na UFMG, e teve como público-alvo a comunidade profissional e 

acadêmica interessada na preservação do patrimônio, na história da arquitetura e do 

urbanismo e na arquivística em geral. Diferentemente da edição anterior, em 2011  

dela passaram a constar temas de organização arquivística, o que mostra também 

uma busca de aproximação dos profissionais arquitetos nas discussões que 

envolvam as metodologias de organização arquivística. 

Em setembro de 2011, desta vez com a participação ativa dos arquivistas 

brasileiros, ocorreu no Rio de Janeiro o Seminário Acervos de Arquitetura e 

Urbanismo: perspectivas e usos, organizado pela Casa de Oswaldo Cruz – 

Departamento de Arquivo e Documentação, como comemoração do lançamento do 

inventário do acervo de documentos cartográficos, referentes a diversos projetos 

arquitetônicos da construção de edifícios históricos da Fundação Oswaldo           

Cruz (FIOCRUZ). Neste importante encontro brasileiro reuniram-se diversos 

arquitetos, arquivistas e historiadores de instituições brasileiras, como por exemplo, 

da própria FIOCRUZ, NPD-UFRJ, Arquivo Nacional e Instituto Brasileiro de Museus, 

contando com uma conferência internacional do arquivista português João Vieira, 

presidente da SAR/CIA.  

Em 2010, outra pesquisadora ativa nas discussões sobre os arquivos de 

arquitetura que também participou das discussões empreendidas no I Congresso de 

Arquivos de Arquitetura, Marlice Azevedo, arquiteta e ex-coordenadora da Câmara 

Setorial de Arquivos de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo do CONARQ faz uma 

análise interessante sobre as causas de degradação e acumulação desordenada 

dos arquivos de arquitetura no Brasil.  
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Segundo a autora, a ameaça da perda, causada pela aceleração da 

degradação dos bens edificados no século XX ratifica que as exigências de novos 

usos e os processos de degradação dos bens edificados compartilham com a 

arquivística um alerta quanto à preservação dos bens documentais, componentes do 

projeto de arquitetura. Esta autora acrescenta que: 

Mais recentemente se constata uma maior atenção a respeito da 
produção arquitetônica brasileira, especialmente moderna, resultado 
de um movimento de apreciação da memória nacional e também 
porque esses bens estavam em processo de deterioração e 
adaptação aos novos usos. Demolições e intervenções pontuais 
constituíram um alerta para uma atuação mais cuidadosa em quanto 
à preservação desses bens e a necessidade de localizar esses 
projetos, buscando informações mais precisas em respeito a sua 
concepção para melhor instrumentar essas intervenções. 
(AZEVEDO, 2010, p. 42). 
 

 Ainda segundo Azevedo (2010, p. 39), até então, a arquitetura e urbanismo 

do Brasil não havia elegido como uma de suas prioridades a conservação dos seus 

arquivos e isso se deve a alguns fatores principais:  

 O fato preconizado pela gestão de documentos na avaliação da expressão 

artística que o documento pode conter, não se aplica ao documento de 

arquitetura, pois esse valor já está expresso na própria obra edificada;  

  A inexistência de uma política de avaliação, específica para os arquivos de 

arquitetura, normas de descrição e conservação dificultam o acesso e a pesquisa 

científica.  

 O próprio movimento de rupturas urbanas, causadas pelas reurbanizações e 

demolições para novas construções refletem um distanciamento do projeto 

edificado e os fundos arquivísticos. 

  E, por último, conforme própria afirmação da autora: 

Na opinião de alguns autores do tema, os arquitetos modernistas não 
se preocupavam muito na defesa e conservação documental dos 
seus projetos de arquitetura, já que se caracterizavam por uma 
postura criativa e inovadora, pouco orientada ao passado e, por 
conseguinte, sem demasiada preocupação por deixar seu legado às 
gerações futuras. Talvez essa mentalidade predominasse e seja uma 
possível explicação da dispersão, extravio e perdas verificadas em 
muitos fundos documentais [...]. (AZEVEDO, 2010, p. 42). 

 
De maneira semelhante à análise da pesquisadora acima, Nieuwenhuyusen e 

Peyceré (2000, p.22), uns dos autores do Manual de Arquivos de Arquitetura 

elaborado pelo CIA, utilizando o exemplo de dois arquitetos famosos, o francês Le 
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Corbusier e o belga Victor Horta, respectivamente representantes daqueles que 

defendiam o valor artístico dos arquivos de arquitetura e daqueles que defendiam 

apenas o valor artístico da obra construída, salientam que poucos arquitetos 

possuem a convicção que o documento de arquitetura possui um valor artístico em 

si mesmo.  Na perspectiva desses autores, muitos arquitetos defendem que as 

atenções deveriam estar voltadas somente para a obra executada ou construída, em 

detrimento dos documentos gerados pelo projeto, principalmente se este projeto não 

tiver sido levado adiante. 

Outro autor que tem contribuído substancialmente para as discussões no 

Brasil e na América Latina é o arquiteto Ramón Gutiérrez, diretor do Centro Latino-

americano de Documentação de Arquitetura (CEDODAL), o qual foi um dos 

participantes atuantes do congresso de arquivos de arquitetura na Espanha, um dos 

fundadores do RELARQ e tem colaborado em todas as edições do Seminário Latino-

americano de Arquitetura e Documentação na UFMG.  

Este autor realizou uma radiografia do estado dos arquivos de arquitetura na 

América Latina e segundo ele: “somente nos últimos anos começou a existir uma 

consciência acabada sobre o valor documental dos arquivos de arquitetura em 

nosso continente” (GUTIÉRREZ, 2001, p.10).  

Afirma que o ponto crucial observado é a evidência que as reflexões em torno 

da organização e disseminação das informações constantes destes documentos são 

reduzidas, observando que os arquivos de arquitetura tem carecido de uma custódia 

específica, excetuando-se os arquivos públicos ou os escritórios de arquitetura, nos 

quais foram necessário preservá-los devido ao caráter operacional das plantas 

arquitetônicas. Essa tradição reflete-se em documentos acumulados e armazenados 

de forma irregular, destruídos ou dizimados pela falta de tratamento técnico-

documental, ou pela busca de otimização de espaço físico, que atestaria o descarte 

“selvagem” dos documentos supostamente inúteis.  

Neste contexto, Gutiérrez (2001) destaca que, apesar desta fragilidade, 

existem hoje vários arquivos de arquitetura na América Latina sediados em 

instituições públicas ou privadas, constituindo-se em sua maioria de centros de 

documentação e núcleos de pesquisa, principalmente nas universidades públicas. 

Estes têm sido os principais produtores de pesquisa nesta área, embora esses 

arquivos, de acordo com o ponto de vista deste autor, continuem sendo, em sua 
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maior parte, inacessíveis aos pesquisadores e consulentes mais comuns, sendo 

ainda pouco conhecidos e utilizados.  

De uma maneira geral, neste bojo, podemos deduzir que tendo seus arquivos 

afetados por uma acumulação documental, devido ao incremento de modernas 

tecnologias na produção e mudanças estruturais na própria sociedade que afetaram 

como esses documentos são produzidos, tanto arquivistas como arquitetos adotam 

uma postura desafiadora para organizar seus arquivos e buscar metodologias para 

tal empreendimento.  

Contudo, não podemos desprezar possíveis causas para as situações de 

desordem e degradação documental apontadas tanto por Azevedo (2010) quanto 

por Gutiérrez (2001). Um fato que pode ter contribuído para agravar mais ainda a 

situação de alguns arquivos de arquitetura, inclusive no Brasil, é que, inicialmente, a 

organização desses arquivos foi baseada em um perfil historicista e empírico, 

isolado da análise do contexto de produção dos documentos, deixando de levar a 

cabo o conhecimento do todo orgânico. Este fato pode ser comprovado se tomarmos 

como evidência as publicações de instrumentos descritivos, tais como catálogos e 

inventários típicos nestes arquivos, os quais foram elaborados segundo técnicas 

biblioteconômicas, ou seja, os desenhos arquitetônicos eram considerados itens 

individuais que em conjunto poderiam formar coleções documentais, agravando 

mais ainda a situação em que se encontravam.   

Conde Villaverde e Vieira (2010, p. 14, grifo nosso) acrescentam que é muito 

frequente a custódia desses arquivos por instituições culturais diversas, ocasionando 

“processos documentais, planejamentos e metodologias experimentais”, longe de 

um método vinculado ao tratamento arquivístico e identificação de tipos 

documentais, podendo ser considerado como um fator na acumulação 

indiscriminada e desordenada.  

Apesar de sua natureza especificamente documental, os documentos 
e processos de arquitetura não se custodiam somente em arquivos e 
em serviços arquivísticos de arquitetura. De fato esses tipos 
documentais (croquis, plantas, fotografias, maquetes, etc.) estão 
dispersos e divididos por todos os tipos de fundos e séries, 
independente da natureza das funções e dos objetivos 
encomendados ao produtor ou do tipo de jurisdição institucional [...]. 
(CONDE VILLAVERDE; VIEIRA, 2010, p.14). 
 

Ainda segundo estes autores, a organização e tratamento técnico-documental 

dos arquivos de arquitetura devem ser entendidos como um estudo amplo sobre: 
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“produção, acesso, uso, avaliação, organização, descrição, conservação, 

documentos digitais, direitos autorais, cooperação e trabalho em rede” (CONDE 

VILLAVERDE; VIEIRA, 2010, p. 15). E, principalmente, devem envolver o processo 

de gestão documental como em qualquer outro arquivo, pois as técnicas e funções 

arquivísticas foram desenvolvidas para a organização de qualquer documento 

orgânico, independente de que área do conhecimento se refira.  

Para estes dois autores, para contrabalançar o discurso arquivístico e o 

discurso arquitetônico deveria ser posto em prática nesses arquivos os princípios 

estabelecidos pela gestão de documentos com a aplicação da função arquivística de 

avaliação e seleção. Assim, a escolha do que pode ser ou não preservado recai 

sobre a análise do arquivista, sendo pautada nos valores para fins administrativos, 

legais, fiscais ou de interesse de ordem cultural, histórica ou informativa que o 

documento possa conter. Contudo, reconhecem que os arquivos de arquitetura 

possuem algumas condicionantes que afetam a sua aplicação (CONDE 

VILLAVERDE; VIEIRA, 2010, p. 14) e que são: 

 A dificuldade do acesso à informação arquitetônica, no qual a recuperação da 

informação pode abranger períodos demasiadamente amplos que requerem 

metodologias específicas de representação informacional e descrição para obter 

um nível satisfatório de recuperação e pertinência informacional;  

 Especificidade do fundo arquivístico dos documentos arquitetônicos que 

geralmente apresentam estruturas complexas, linguagem, tecnologias utilizadas, 

códigos e métodos de inscrição no suporte muito diferentes e variados; 

 Grande parte desses documentos incorpora-se um valor artístico, vinculado a 

uma propriedade intelectual e artística; um valor documental; um valor de prova; 

um valor financeiro e, por último, um valor patrimonial. 

No que tange a gestão de documentos, devemos também observar que, em 

geral, não só as instituições voltadas especificamente ao tratamento de documentos 

de arquitetura, mas também a grande maioria das instituições arquivísticas 

brasileiras incorporaram tardiamente os preceitos estabelecidos pela gestão de 

documentos advindas do termo americano record management, que em seu cerne 

estava a eficácia e eficiência administrativa no mecanismo burocrático público. 

O que percebemos ao apresentar algumas reflexões sobre a situação dos 

arquivos de arquitetura, a partir das proposições e encontros estabelecidos pela 

SAR/CIA, é que passa a existir uma mudança gradativa na atuação tanto do 
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arquivista como do arquiteto, os quais passam a ampliar as discussões para vários 

temas do tratamento arquivístico, dentre eles, a identificação, a gestão, a descrição 

e a disseminação da informação. 

Assim, de maneira complementar a essas reflexões apresentadas, nos cabe 

aqui, contribuir com uma análise conceitual desse objeto que tantos profissionais 

tem se debruçado e analisado extensivamente: o arquivo de arquitetura. 

 

 

4.1 O CONCEITO E A NATUREZA DO ARQUIVO DE ARQUITETURA 

 

 

O que diferencia o documento arquivístico de outros documentos existentes é 

justamente o motivo de sua criação. Enquanto um livro, por exemplo, forma uma 

coleção determinada conscientemente por um individuo, o documento de arquivo 

tem um vínculo com o processo que o gerou.   

Assim, num entendimento de produto de uma atividade ou função, os 

arquivos de arquitetura podem servir de fonte para o estudo das ações dos 

indivíduos e instituições em determinado momento. Mesmo as maquetes, por 

exemplo, como objetos tridimensionais, produzidos ao longo do projeto de 

arquitetura, podem servir de instrumentos e produtos de uma ação, podendo ser 

preservadas como prova e não por sua dimensão artística. 

Tomando por base essas considerações apresentadas, as quais apontam 

para pontos cruciais de diferenciação de um documento arquivístico para outros 

documentos, acreditamos que seja vital para esta pesquisa a adoção de uma 

definição de arquivos de arquitetura. Desta maneira, optamos pela seguinte 

conceituação de arquivo de arquitetura cunhada pela SAR em 1982:  

[...] todo o material documental e anexo que se relaciona com a 
história, a teoria e a prática da arquitetura e de domínios 
relacionados sejam quais forem os suportes e as características 
físicas, criado ou recebido por organismos públicos ou privados no 
decorrer das suas atividades [...]. (BLANCO, 2003, p. 9). 
 

Em um passo seguinte, não menos importante que a definição de arquivos de 

arquitetura é sua distinção de um documento próximo a ele em suas origens, 

estrutura e representação: o documento cartográfico, em especial o mapa. 
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4.2  A LINHA TÊNUE ENTRE O DOCUMENTO ARQUITETÔNICO E O 
DOCUMENTO CARTOGRÁFICO 
 

 

Em um estudo acerca da natureza do documento arquitetônico e do 

cartográfico, dois autores espanhóis, Carrascal Simon e Gil Tort (2008, p. 16) 

sustentam que tanto a substancia (elemento interno) quanto a estrutura (elemento 

externo) impõe-se um interesse advindo dos arquivistas e historiadores: objetivam o 

entendimento dessa substância, desse conteúdo informacional, que pode ser 

considerado uma fonte para desvendar múltiplos aspectos do passado. 

Esse trabalho investigativo deixa transparecer de forma inequívoca as 

escolhas, as prioridades e a concepção da sociedade, inscrita através dos detalhes 

e traços do autor, que tenta responder ao desafio de fixar em duas dimensões 

aspectos e limites de elementos originalmente em três dimensões de uma sociedade 

dinâmica.  

Um passo prévio ao estudo mais aprofundado sobre a produção e 

acumulação de documentos provenientes de funções e atividades ligadas à 

arquitetura é estabelecer a diferenciação bastante tênue, porém, esclarecedora 

sobre o que é documento arquitetônico e o que é documento cartográfico. 

O que interessa é precisamente o enigma desse sentido: zona semântica do 

documento cartográfico e do documento de arquitetura, levando em consideração, 

para questões de orientação, que as origens desses dois documentos têm 

semelhanças e evoluíram com o tempo e não podem ser dissociados da própria 

história dos conceitos. De antemão, é necessário precisar, ao menos 

provisoriamente, o conteúdo e a diferenciação dos dois termos subentendidos no 

conjunto das práticas dos campos do saber envolvidos: a cartografia, a arquitetura e 

a arquivística. 

As definições que incidem sobre as duas espécies documentais mais comuns 

nos campos de arquitetura e cartografia, a saber, planta e mapa, configuram certo 

grau de naturalidade no trato cotidiano de profissionais da ciência da informação, 

dentre eles, o arquivista. Por isso, partimos do princípio que demonstrar 

características que as unem e as diferenciam podem facilitar a compreensão de 

conceitos de ambos os campos e facilitar a identificação e levantamento de tipos e 

espécies documentais específicos do campo arquitetônico. 
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Carrascal Simon e Gil Tort (2008, p. 17) expõe a utilidade de explicar a 

terminologia usada em centros de documentação, chamando a atenção para uma 

mistura de significados entre os termos planta e mapa. Segundo estes autores, uma 

planta de urbanismo, por exemplo, segue um mesmo objetivo de descrever 

graficamente um território ou parte dele, característica comum também a um mapa. 

Por esta razão são tratados como se fossem documentos iguais, fazendo com que 

às vezes o termo planta ou mapa sejam utilizados de forma indiscriminada para 

referir-se a um mesmo documento.  

Outras semelhanças entre a planta e o mapa são: o formato em dimensões 

não convencionais, às vezes, superiores ao formato A08 e o uso de símbolos ou 

sinais, os quais são regulamentados por um arcabouço normativo que exige do 

pesquisador conhecimentos específicos dessa linguagem. 

Segundo Fillion (1998, p. 229) um consenso universal seria impossível em 

diferenciar um mapa e uma planta, no entanto afirma que “o plano difere do mapa 

pelo fato de a superfície ilustrada ser relativamente mais restrita”. Para ilustrar seu 

estudo ele utiliza os exemplos de dois arquivos nacionais: o francês e o canadense 

em que a diferenciação é feita através da escala9. No caso do Arquivo Nacional de 

Quebec, a escala do mapa teria um limite de 1:10.000, enquanto no Arquivo 

Nacional da França, o limite seria de 1:20.000. Os documentos gráficos com valores 

abaixo dessas duas escalas seriam classificados como plantas.  

No Brasil os dicionários de terminologia arquivística trazem definições 

variadas sobre estes documentos. O Dicionário de Terminologia Arquivística utiliza o 

recurso das escalas como característica expressiva de diferenciação: as plantas 

estariam em uma escala inferior a 1:20.000, enquanto os mapas acima deste valor 

(CAMARGO; BELLOTTO, 1996), ao passo que, no Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística as definições destes documentos comportam uma 

aparente equivalência, não os diferenciando pela escala, mas conferindo ao conceito 

de planta uma dimensão cartográfica ao incluí-la na definição do termo documento 

cartográfico: 

Gênero documental integrado por documentos que contêm 
representações gráficas da superfície terrestre ou de corpos celestes 

                                                
8
  O formato básico para desenhos técnicos é o retângulo de área igual a 1 m

2
 e de lados medindo 

841 mm x 1189 mm. 
9
 Segundo o Dicionário de Arquitetura Ilustrada a escala é a “relação de proporções entre um terreno, 

uma edificação, uma parte desta ou um elemento de construção, e a sua representação, usualmente 
gráfica” (ALBERNAZ, 2000, p. 229). É particularmente utilizada no desenho arquitetônico.  
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e desenhos técnicos, como mapas, plantas, perfis e fotografias 

aéreas. (BRASIL, p. 74, grifo nosso). 

 
Nesta definição acima, pode-se constatar uma perspectiva pragmática, 

contudo é necessário um aprofundamento conceitual, principalmente quando 

estivermos nos referindo à planta como um documento cartográfico, pois estaríamos 

indicando uma aproximação para outra disciplina científica: a cartografia, que 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ([s.d.]) representa: 

Um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas 
que, tendo como base os resultados de observações diretas ou a 
análise de documentação já existente, visa à elaboração de mapas, 
cartas e outras formas de expressão gráfica ou representação de 
objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e 
socioeconômicos, bem como sua utilização. 

 
Usualmente, o processo técnico que envolve a cartografia tem como produtos 

característicos: o mapa, o atlas e a carta geográfica, considerados as espécies 

documentais mais comuns neste campo do conhecimento, ao passo que, a planta é 

geralmente associada ao processo técnico de concepção arquitetônica e urbanística, 

bem como aos cálculos de engenharia. Desta forma, é importante entender que ela 

é um produto de atividades de diversos profissionais como algo resultante de um 

conhecimento específico e visa ilustrar a concepção e a construção de uma obra, 

quer esta seja fixa ou móvel e não se refere a cartas geográficas, como ocorre com 

um mapa (FILLION, 1998, p. 229). 

Apesar das relações diferentes que mantêm entre si, respectivamente, um 

mapa ou uma planta arquitetônica, um consenso é que eles compartilham uma 

noção consubstancial de modo permanente: estão relegados inexoravelmente ao 

passado, à história em geral ou à história da arte em particular. 

Por fim, enfatizamos que analisar o uso desses dois termos e conhecer os 

diferentes atores e campos científicos envolvidos é fundamental, pois a 

naturalização do uso do termo planta poderia comprometer um futuro estudo de 

levantamento de tipos documentais em arquivos de arquitetura e, 

consequentemente, estaríamos usando um critério reducionista.  

Sabe-se que as plantas são em grande parte as responsáveis pelo interesse 

dos historiadores e pesquisadores, mas devemos sublinhar que elas não são as 

únicas representantes dos arquivos de arquitetura. Existem além delas muitos  

documentos e espécies documentais aptas a serem exploradas e investigadas, mas 
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para isso, devemos conhecer o projeto de arquitetura, uma unidade documental 

indissociável que impacta sobre a produção de tipos documentais. 

 

 

4.3 O PROJETO DE ARQUITETURA: UM PONTO CENTRAL NA GÊNESE DOS 
DOCUMENTOS ARQUITETÔNICOS. 
 

 

 Conhecer como são produzidos os documentos de uma instituição ou pessoa 

física tem sido bem difundido e aceito pelos arquivistas como o aspecto inicial e 

básico para investigar como se comporta uma estrutura de um arquivo ou um fundo 

arquivístico. Sem esquecer que “este tipo de análise também permite averiguar o 

modo de expedição dos documentos” (CRUCES BLANCO, 2010, p. 206). 

Sem dúvida, uma investigação da gênese e desenvolvimento da atividade 

arquitetônica, podem clarificar as circunstâncias em que seus documentos nascem. 

Após esta investigação, visualizaremos o contexto de produção, o qual nos permite 

correlacionar as funções e atividades que resultam na geração da massa 

documental.  

No bojo dos elementos da gênese documental, as plantas de arquitetura, que 

em algumas ocasiões, podem possuir um caráter individualizado, contudo, em geral, 

integram um conjunto mais amplo de documentos gráficos que se inter-relacionam e 

que dizem respeito a um mesmo objeto arquitetônico, ou seja, uma edificação. Para 

Carrascal Simon e Gil Tort (2008, p. 18), neste último caso, esses documentos 

formariam uma unidade documental denominada projeto de arquitetura.                   

O conhecimento desta estrutura documental básica que se produz e se acumula 

documentos é de interesse para o arquivista que tem como desafio a organização e 

a identificação. 

Igualmente, os estudos das diversas normas elaboradas e usadas no 

processo de concepção e execução do projeto arquitetônico, relacionadas com a 

construção, com as obras públicas, com os trabalhos de arquitetura e urbanismo, 

permitem não só conhecer a instituição ou pessoa física que expediu ou recebeu a 

documentação, como também o próprio procedimento administrativo que afeta um 

determinado conjunto documental.  

Segundo Cruces Blanco (2010, p. 209, tradução nossa):  
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Conforme avança o tempo estas normas são mais precisas e claras, 
abundantes em datas, contudo herdeiras de procedimentos e tipos 
documentais bem conhecidos desde o século XVI, como indicamos: 
especificações; memoriais descritivos; cadernos de encargos e 
serviços; certificações; avaliações técnicas; atas de licitações e 
leilões; plantas e desenhos; rascunhos e anotações preparatórias.  
 

Para Patrícia Ferreira (2008, p. 1) a ligação estreita existente entre a 

arquitetura e a arte seria um fator que dificultaria a adoção de normas e convenções, 

pois poderiam inibir o exercício da criatividade do arquiteto. No entanto, a autora 

reforça que ao representar graficamente um objeto arquitetônico é necessário a 

normatização, afim de que seja garantido ao maior número de pessoas com 

diferentes graus de conhecimento a leitura desses documentos.  

Gildo Montenegro (1997, p. 25) acrescenta que as normas procuram dar 

uniformidade ao documento gráfico, de modo a facilitar a execução, o uso, a 

consulta e a classificação no arquivo.  

Tanto Patrícia Ferreira (2008) como Gildo Montenegro (1997) referem-se 

como uma das mais importantes normas e convenções para a elaboração do projeto 

de arquitetura o código de obras10 e a NBR-6492:199411 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

Seguramente, o conhecimento das disposições e normas envolvidas nas 

atividades arquitetônicas permite clarificar o caminho percorrido pelos documentos 

desde os ateliês ou escritórios de arquitetura até a fase da execução das obras. 

Inclusive, encontramos nas disposições algumas orientações bem claras sobre um 

problema frequentemente encontrado nos arquivos de arquitetura: quantidade 

desmedida de cópias12 dentro de cada projeto. 

 Quando abordamos tal estudo, percebemos que apesar das técnicas de 

representação e os suportes físicos onde são registradas as informações 

arquitetônicas terem evoluído, mantiveram também certa semelhança, resultando 

em poucas variações na estrutura do projeto de arquitetura.  

A Revista Projeto publicou um documento básico, chamado de Normas        

para Elaboração de Projetos de Edificações – Arquitetura – Procedimento, no qual o 

                                                
10

 Refere-se às normas edilícias e urbanísticas. 
11

 Refere-se à normatização técnica para a representação gráfica de projetos arquitetônicos.  
12

 Vale lembrar que os profissionais envolvidos no recebimento destas cópias ou originais no 
andamento do projeto de arquitetura são bem variados e distintos, dentre eles, clientes, construtores, 
desenhistas, projetistas, paisagistas, designers, engenheiros e, obviamente, o arquiteto.   
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projeto arquitetônico estaria dividido nas seguintes etapas: levantamentos, programa 

de necessidades, estudo de viabilidade, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, 

projeto básico e projeto para execução (DOCUMENTO, 1989). 

Em uma análise mais contemporânea, baseada em normas da ABNT, Patrícia 

Ferreira (2008, p. 5) descreve o projeto de arquitetura em quatro fases, cada qual, 

com um número crescente de documentos cada vez mais detalhados, nos quais 

alguns desenhos seriam apenas para fins de estudo (temporários) e, destinados à 

apresentação ao cliente; os para os órgãos de aprovação pública (documentos 

definitivos): estudo preliminar, anteprojeto, projeto de execução e projeto como 

construído. 

O projeto de arquitetura no Brasil em geral se subdivide em três fases: estudo 

preliminar, anteprojeto e projeto de execução (ALBERNAZ; LIMA, 2000, p. 520). 

O projeto sempre tem início com uma demanda de um cliente, sobre um 

programa desejado e um lugar. Desta solicitação original, da conversa entre o 

arquiteto e o cliente, da visita a campo e das características desse lugar, inicia-se a 

fase da concepção na qual são esboçadas as ideias, o partido arquitetônico da 

implantação do objeto no terreno, a mão livre, sem uma escala gráfica, denominados 

de croquis. Há os que denominam de desenho da concepção, sendo artisticamente 

valorizados por conter os traços iniciais de um objeto materializado com o próprio 

traço do autor. 

A partir desses esboços ou croquis, inicia-se o processo de desenvolvimento 

do estudo preliminar, destinado à aprovação do cliente contendo, em geral, a planta 

de situação, as plantas baixas de cada pavimento, o corte longitudinal e o 

transversal e fachadas, acompanhados de um memorial descritivo. Esta é a fase na 

qual o cliente conhecerá o projeto demandado, podendo aceitá-lo na íntegra ou 

solicitar novas modificações, o que geralmente ocorre. A preservação da integridade 

arquivística dos documentos produzidos nesta fase é essencial para um estudo 

futuro da gênesis do projeto de arquitetura, possibilitando o entendimento de como 

as fases subsequentes vieram a evoluir (DESAULNIERS, 2000, p. 51). 

Uma vez acordado o projeto pelo cliente, inicia-se então a segunda fase do 

processo projetual identificado como o anteprojeto. Trata-se de uma etapa 

intermediária na qual são revistas as exigências, indicadas no estudo preliminar 

aprovado pelo cliente, redesenhadas obedecendo às normas edilícias e da ABNT 

para sua fase de aprovação na Prefeitura da Municipalidade. Para fase, também 
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identificada como a do “projeto para a aprovação”, são exigidos os seguintes 

desenhos: planta de situação, planta dos pavimentos, dois cortes e duas fachadas.  

A partir da aprovação do anteprojeto pelas autoridades municipais, ele é 

então enviado aos diferentes profissionais que realizarão os projetos 

complementares da futura construção: elétrico, hidráulico, estrutural, telefone, entre 

outros. Após o retorno dos projetos complementares ao escritório de arquitetura 

inicia-se a terceira fase ou a do projeto de execução. Nesta etapa, o anteprojeto é 

revisto e nele são inseridas as informações dos complementares: pilares, as 

tubulações hidráulicas mestras, a fim de facilitar a construção e evitar erros, bem 

como os detalhes principais da obra. Nesta fase é também apresentado um 

memorial descritivo e justificativo, especificações de materiais e de equipamentos, 

bem como a estimativa de custo. Para Gildo Montenegro (1997, p. 29):  

 O projeto completo ou projeto executivo deve ser acompanhado de 
detalhes construtivos (portas, janelas, balcões, armários e outros) e 
de especificações de materiais e de acabamentos (pisos, paredes, 
forros, peças sanitárias, coberta, ferragens, etc.). Com esses dados 
preparam-se o orçamento, o cronograma de obras, os projetos de 
instalações (elétrica, telefônica, hidro-sanitária, etc.), o projeto 
estrutural e o mais que vier a ser necessário. 
 

Conforme mencionado acima por Montenegro (1997, p.29) há outros projetos 

relacionados ao projeto de arquitetura que ele denomina “projetos de instalações” e 

“projeto estrutural”. A professora da faculdade de arquitetura da UFRJ, Sônia Hilf 

Schulz, detalha ainda mais esta relação multidisciplinar, a qual resulta na produção 

de outros documentos, vinculados ao processo de construção de uma obra, 

afirmando que além do anteprojeto e projeto de execução de arquitetura, outros 

projetos complementares13 são elaborados por diversos profissionais envolvidos no 

empreendimento. Estes abrangem:  

Estrutura, instalações hidráulicas, instalações de esgoto, instalações 
elétricas, instalações telefônicas, instalações de gás, sistemas de   
ar-condicionado, sistemas de exaustão mecânica, elevadores, 
escadas rolantes, instalações especiais, como por exemplo, proteção 
contra incêndio, acústica, sonorização, comunicação, luminotécnica, 
lixo, etc.), paisagismo e arquitetura de interior. (SCHULZ, 1982, p.4). 

 

Assim, para esta autora, “o projeto de uma construção é um todo integrado, 

no qual a solução final para cada um de seus itens só é mostrada quando se 

                                                
13 Projetos que complementam tecnicamente o projeto de arquitetura. Variam de acordo com o caráter e a 

dimensão do edifício a ser executado. Usualmente, não são realizados pelo arquiteto, cabendo a profissionais 

especializados a sua elaboração (ALBERNAZ; LIMA, 2000, p. 520). 
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consegue a adequação da solução de todos os demais” (SCHULZ, 1982, p. 5). No 

entanto, nesta relação, o arquiteto assume através do projeto de arquitetura uma 

posição central na coordenação, significando que em caso de divergências busca-se 

nos documentos produzidos por este profissional a solução e a possível adequação 

para o todo. 

Burlamaqui (1982, p. 43) apresenta um roteiro desta coordenação exercida 

pelo arquiteto na obra, o qual acaba por fazer dele também o responsável por 

garantir a unidade documental de todo o projeto de construção e destacamos suas 

principais funções: a responsabilidade pela interação dos projetos complementares; 

o registro e lançamento de todas as informações obtidas nos desenhos iniciais e nos 

projetos complementares; estudo e racionalização dos desenhos definitivos; 

cronograma de prazos de elaboração dos desenhos e projetos; produção de 

desenhos definitivos, incluindo as revisões parciais e finais; nomenclaturas usadas;  

avaliação de custos; reuniões permanentes com os projetistas complementares; 

registros de todos os pormenores não interpretados corretamente; registro de 

modificações introduzidas durante a obra e lançamento das modificações da obra 

nos originais do projeto de execução. 

Nesse ponto de vista apresentado por Schulz e Burlamaqui, os desenhos do 

projeto arquitetônico são usados pelos arquitetos e outros profissionais com 

inúmeros propósitos: desenvolver a concepção do projeto, dentro de uma proposta 

coerente; transmitir ideias e conceitos; convencer clientes do mérito do projeto; 

habilitar uma construtora a construir o empreendimento e registrar o trabalho 

completo ou alguma edificação já construída. Quando porventura existir uma dúvida 

sobre a construção, o projeto de arquitetura é o que deve ser consultado e seguido.  

Basicamente, os arquitetos utilizam alguns dos tipos básicos de 

representação, cada um dos quais, tendo variações numerosas: plantas, fachadas, 

cortes, elevações, detalhes ou ampliações e perspectivas (INTERNATIONAL 

COUNCIL ON ARCHIVES, 2000). A quantidade de informações que cada um destes 

documentos apresenta varia em função do objetivo de cada desenho em grau 

crescente de detalhamento, de acordo com fase do projeto em que esteja inserido 

(FERREIRA, 2008, p. 6).  

O conjunto de plantas que conformam um projeto de arquitetura recebem 

denominações especiais, tais como: planta ou planta da edificação, planta de 
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locação ou implantação, planta de cobertura ou do telhado, planta de situação e 

planta topográfica (também conhecida por levantamento topográfico). 

A planta ou planta da edificação é a projeção horizontal de um plano 

localizado a aproximadamente 1.5 metros de altura do piso, constando a 

representação de todos os elementos e compartimentos da composição do projeto 

de arquitetura. Este documento gráfico é “o primeiro desenho realizado e é a partir 

dele, em maior ou menor grau, que são feitos todos os outros” (FERREIRA, 2008, p. 

58). 

 A planta de locação refere-se à localização da fundação e dos pilares e 

vigas. Segundo Patrícia Ferreira (2008, p. 6) esta planta é “mais técnica, usada na 

construção e usualmente não é apresentada ao cliente ou aos órgãos de 

licenciamento da construção”. Faz parte do anteprojeto e do projeto de execução, 

tendo nesta última fase as informações definitivas para a obra. 

A planta de cobertura é a vista da parte superior; segundo Albernaz e Lima 

(2000, p. 481) ela “apresenta o contorno total da edificação e tem por finalidade 

caracterizar o telhado e indicar o modo como as águas da chuva serão retiradas e 

conduzidas para o solo”.  

A planta de situação apresenta a construção como um todo dentro da área de 

construção. Indica o terreno e seus principais acessos, definindo a posição da 

edificação em relação ao logradouro e aos terrenos vizinhos. 

A planta topográfica representa a conformação morfológica do terreno: 

aclives, declives, rios, lagos, enfim, todas as condicionantes do lugar e é realizada a 

partir de um minucioso levantamento topográfico do terreno. Para Albernaz e Lima 

(2000, p. 483) “antes de iniciar o projeto arquitetônico, em terreno com declives, é 

indispensável ter uma planta topográfica da área de construção”. 

 No conjunto dos diferentes tipos de representação de um projeto, existe 

também a fachada que, como uma fotografia, representa o aspecto externo da 

edificação futura, com todos os seus detalhes: esquadrias – portas e janelas, 

material de revestimento, paisagismo, muros, portões, enfim, a antecipação da 

materialização de uma nova edificação.  

 De acordo com Gildo Montenegro (1998, p. 54) comumente as fachadas e as 

plantas “não são suficientes para mostrar as divisões internas do projeto de 

arquitetura”, por isso para melhor definir os espaços internos, o arquiteto cria outro 

documento de representação gráfica, o corte. Ele resulta do “corte da construção por 
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um plano vertical posicionado de modo a representar detalhes internos da 

construção” (FERREIRA, 2008, p. 7).  Os cortes representam a projeção longitudinal 

ou transversal de uma construção sobre o plano vertical. Nestes obtêm-se as 

dimensões verticais do futuro objeto, pé direito – altura interna da laje de piso à laje 

de teto, altura da cumeeira – altura máxima do telhado, altura de bancadas, 

equipamentos, das esquadrias – janelas e portas, altura entre o interior e o exterior 

da edificação. Em cada uma das etapas do projeto arquitetônico é exigida a 

apresentação de pelo menos dois cortes: um longitudinal e um transversal. 

 Outro documento gráfico de grande importância são as elevações, 

consideradas representações de vistas internas da edificação ou de elementos 

isolados da construção. No caso da necessidade de um maior número de 

informações de um elemento isolado, o arquiteto recorre à elaboração de detalhes, 

os quais são constituídos de plantas, cortes e da própria elevação (FERREIRA, 

2008. p. 7). 

 Por último, a perspectiva (figura 1) que representa um elemento isolado ou 

uma parte da edificação, o próprio edifício e o conjunto formado pelo seu entorno, de 

modo a apresentar o objeto arquitetônico em três dimensões.  Está associada com 

frequência à apresentação do projeto ao cliente e em inúmeras vezes é consultada 

pelo pesquisador por um valor artístico intrínseco. Ela subdivide-se em perspectiva 

aérea, a sentimento, a voo de pássaro, axonométrica, cavaleira, isométrica, linear e 

panorâmica. Segundo Albernaz e Lima (2000, p. 462) estes documentos muitas 

vezes são integrantes do estudo preliminar e do projeto de execução. 

 

 

Figura 1 – Fundo Severiano Mario Porto: perspectiva integrante do anteprojeto para o campus da 
Universidade do Amazonas. 
Fonte: NPD/FAU-UFRJ. 
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 Apesar da variedade de documentos produzidos com suas diversas siglas, 

notações e números recebidos no momento da sua elaboração ou durante o 

processo projetual, segundo Gildo Montenegro (1997, p. 84) os documentos de 

representação gráfica seguem uma determinada ordem natural de produção. Essa 

sequência seria: planta de edificação, cortes, fachadas, planta de locação, planta de 

cobertura e planta de situação. 

É importante sublinhar que essas espécies documentais, apresentadas acima 

por este autor, são puros desenhos de artesanato em plena era da tecnologia, pois 

já existem equipamentos sofisticados que auxiliam o arquiteto a desenhar 

levantamentos completos, planos urbanísticos, projetos de arquitetura, apresentando 

os cortes, fachadas, perspectivas externas e de interiores na posição que for 

escolhida pelo cliente ou arquiteto, podendo até visualizar o objeto arquitetônico em 

movimento (MONTENEGRO,1997, p.1). 

No entanto, mesmo com estes incrementos tecnológicos, o projeto de 

arquitetura continua sendo fruto de uma ideia da imaginação criativa do arquiteto ao 

escolher entre centenas de fatores aqueles que devem prevalecer.  

Esta habilidade e conhecimento serão sempre as bases para equilibrar a arte 

presente na arquitetura e a influência das ciências tecnológicas no projeto. Criar 

uma planta está ao alcance de diversos profissionais através do computador, no 

entanto, “um projeto é uma coisa mais séria e o arquiteto – ainda que tenha muita 

experiência e capacidade – precisa parar, pesquisar, pensar, imaginar, riscar, 

discutir e tornar a riscar, duas, três, dez, vinte vezes [...] (MONTENEGRO, 1997, p. 

28). Desta forma, a figura do arquiteto é indispensável para a implementação e 

futura execução do projeto arquitetônico e suas ações são de grande interesse para 

o arquivista, o qual deve ser o responsável pela a organização dos documentos por 

ele produzidos no decurso de seu ofício.  

 Finalmente, após apresentar o projeto arquitetônico, descrevendo como é 

concebido, planejado, executado e coordenado pelo arquiteto, apontando também 

como esse processo influencia a produção documental, podemos afirmar como 

salienta Gildo Montenegro (1997 p. 28) que os documentos constituintes do projeto 

não seriam apenas uma “coleção de plantas” em um sentido genérico; afirmação 

esta, que corrobora o ponto de vista de Carrascal Simon e Gil Tort (2008, p.18) e 

Manuel Blanco (2004, p. 297) que defendem que esses documentos seriam 

integrantes de uma unidade arquivística e orgânica.  
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Partindo desse pressuposto de unidade documental arquivística indivisível e 

orgânica do projeto, os arquivos de arquitetura estariam sujeitos também a alguns 

modelos de tratamento, consoante ao exemplo de outros tipos documentais que são 

estudados e organizados pela arquivística. Assim, alguns modelos são apresentados 

por Conde Villaverde (2004a), os quais incidem no tratamento técnico-arquivístico 

desses arquivos especializados. 

 

 

4.4 MODELOS DE TRATAMENTO ARQUIVISTICO DOS ARQUIVOS DE 
ARQUITETURA 
 

 

Conde Villaverde (2004a) apresenta dois modelos de tratamento arquivístico 

em arquivos de arquitetura: o primeiro, norte-americano, baseado na organização de 

documentos acumulados através de um processo temático, prevalecendo o caráter 

artístico em detrimento de quem produziu, de como produziu e onde produziu os 

documentos, estabelecendo coleções temáticas ao invés de fundos arquivísticos.    

O segundo modelo, de origem europeia, baseado na organização documental 

através da análise das funções e competências da instituição ou pessoa que 

produziu os documentos, realizando tarefas de identificação dos tipos documentais e 

do órgão produtor; modelo este, que fundamenta-se no estabelecimento de fundos 

arquivísticos e no respeito à ordem original dos documentos.  

Nessa perspectiva, ao analisar alguns projetos de organização documental, 

apresentados no I Congresso Internacional de Arquivos de Arquitetura na Espanha, 

foi possível clarificar quais são os critérios adotados na organização e que tipo de 

modelo refere-se.   

O Arquivo de Arquitetura e Construção da Universidade de Porto Rico em 

associação com a Universidade de Pensilvânia nos Estados Unidos apresenta os 

resultados da organização do primeiro e único repositório especializado na 

conservação do patrimônio documental arquitetônico de Porto Rico, compreendido 

no período de 1898 até os dias atuais. Segundo Enrique Vivoni Farage, diretor deste 

arquivo:  

Não nos custou demasiadamente desenvolver manuais de 
procedimento para o ordenamento e descrição de nosso material. 
Para os registros arquitetônicos que careciam de qualquer ordem, 
bastava estudar como um estudo de arquitetura determinado havia 
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gerado um projeto para verificar a ordem original de todos os 
desenhos. (VIVONE FARAGE, 2004, p. 337). 
 

 Embora, em um primeiro momento, Vivone Farage ressalte a importância da 

ordem original dos projetos arquitetônicos, os resultados apresentados deste 

trabalho, mais adiante, neste congresso, parecem ter sido baseados em uma ordem 

temática que formariam as “coleções” do arquivo. “[...] Nos dedicamos a explorar 

teorias arquitetônicas em busca de um marco conceitual que nos ajudasse a ordenar 

e descrever esse material” (VIVONE FARAGE, 2004, p. 338). Esse marco teórico 

baseou-se nos elementos que está composta toda matéria de um edifício: situação, 

área, divisão, parede, cobertura e espaço, bem como no uso de um thesaurus de 

arte e arquitetura como ferramenta hierárquica de organização de massa 

documental acumulada, estabelecendo grandes temas em detrimento da 

identificação do organismo produtor e do contexto arquivístico. Evidentemente, esse 

processo de organização enquadra-se no que Conde Villaverde chamou de modelo 

norte-americano. 

 O outro modelo de tratamento de documentos de arquitetura, classificado por 

Conde Villaverde como de origem europeia, foi apresentado neste mesmo 

congresso sob a forma de artigo, sintetizando o processo de organização 

implementado pela autora no Archivo General de la Administración da Espanha:  

A vinculação de cada documento com seu entorno direto converterá 
em um eixo prioritário e essencial de todo o processo de tratamento, 
a identificação (do sujeito produtor, do contexto funcional, etc.) cujos 
resultados, a relação de todas as séries que compõem cada fundo, 
representadas de forma estruturada no quadro de classificação, será 
o ponto de partida das demais etapas da metodologia arquivística – 
avaliação, descrição e disseminação.(CONDE VILLAVERDE, 2004a, 
p. 125).   

 

Dentre os objetivos do tratamento arquivístico, relacionados a este modelo 

adotado na Espanha e aplicados por Conde Villaverde, destacam-se: a preservação 

das provas dos métodos de trabalho do arquiteto e identificação dos tipos 

documentais (inclusive o suporte e mídia onde está registrada a informação) que 

foram produzidos no decurso das atividades e funções do produtor.  

 A partir destas reflexões teóricas apresentadas sobre os arquivos de 

arquitetura, bem como sobre os fundamentos da identificação, envolvendo o 

reconhecimento do produtor, do tipo documental e das séries foi possível 

desenvolver instrumentos e aplicá-los nos conjuntos documentais referentes a 
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projetos de arquitetura produzidos pelo escritório técnico Severiano Mário Porto 

Planejamento e Arquitetura Ltda., custodiados pelo NPD. Tal metodologia a ser 

verificada é ratificada no campo arquivístico por Conde Villaverde (2004b) e 

Rodrigues (2003; 2008) como uma importante ferramenta metodológica no processo 

de organização de conjuntos documentais acumulados. 
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5 A IDENTIFICAÇÃO APLICADA AO TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO DO 
FUNDO SEVERIANO MÁRIO PORTO DO NÚCLEO DE PESQUISA E 
DOCUMENTAÇÃO DA UFRJ: UM ESTUDO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA. 

 
 
5.1 UM BREVE HISTÓRICO DO NÚCLEO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO 
DA UFRJ 
 
 

O Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD) é uma unidade orgânica, 

vinculada ao Departamento de Projetos de Arquitetura (DPA) da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU/ UFRJ), 

criado em 14 de abril de 1982.  Segundo a sua coordenadora, Elizabete Rodrigues 

de Campos Martins: 

Sua criação foi um esforço pioneiro no Brasil, no que se refere à 
coleta, sistematização e análise da arquitetura, segundo critérios 
técnicos de tratamento de suas fontes primárias documentais e da 
análise histórica e teórica de tal acervo. (MARTINS, 2003, p. 313). 
 

O NPD atua como arquivo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

UFRJ, efetuando o recolhimento de conjuntos documentais vinculados ao ensino, 

pesquisa e projetos de arquitetura, urbanismo e engenharia. Citamos os 

recolhimentos nos últimos anos de cerca de 8.000 dossiês de alunos da FAU (figura 

2) com datas-limite de 1930 a 2010 e o recolhimento do Fundo Escritório Técnico da 

Universidade (ETU) que consiste em todos os projetos de arquitetura, urbanismo e 

engenharia da construção da cidade universitária na Ilha do Fundão com datas-limite 

de 1940 a 2000 e cerca de 25.000 plantas diversas.  

 

 

Figura 2 – Dossiê Alunos da FAU – Histórico escolar do aluno Severiano Mário Porto; data: 1955. 
Fonte: NPD/FAU-UFRJ. 
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O NPD possui um acervo composto por arquivos de significativos      

expoentes da arquitetura moderna e contemporânea brasileira, além de coleções 

provenientes da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) e Faculdade Nacional de 

Arquitetura (FNA), atual Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.  

Destacam-se os acervos de importantes arquitetos: Affonso Eduardo Reidy, 

Luiz Paulo Conde, Sérgio Bernardes, Jorge Machado Moreira, Carlos Leão, 

Francisco Bologna, MMM Roberto, Severiano Mário Porto, Morales de los Rios, Rolf 

Werner Hüther, Ulysses Burlamaqui, Gastão Bahiana, Aldary Henriques Toledo, 

Stélio Alves de Souza, dentre outros. São mais de 100 mil itens documentais que 

são submetidos a processo de organização, descrição e conservação. Dado o valor 

artístico e histórico que possuem esses arquivos e coleções, eles servem tanto 

como auxílio e subsídio à formação dos graduandos em arquitetura, quanto como 

material inédito de pesquisa para pós-graduandos e pesquisadores da área. A 

concentração da produção profissional e intelectual de vários ícones da arquitetura 

brasileira em uma única instituição torna esse acervo um patrimônio arquivístico do 

Brasil. 

Ao longo dos anos tem recebido a visita de vários pesquisadores nacionais e 

internacionais, destacando-se os pesquisadores da Universidade de São Paulo, 

Universidade Federal do Rio do Grande de Sul, Universidade Federal de Viçosa, 

Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do 

Amazonas, Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Mackenzie. Em 

âmbito internacional, recebeu a visita de pesquisadores da Rice University de 

Houston e da Universidade de Pensilvânia nos Estados Unidos e Museu do Rosário 

na Argentina, além de pesquisadores independentes dos seguintes países: França, 

Estados Unidos, Inglaterra, Romênia, Portugal, Espanha, Finlândia, Itália, México, 

Argentina, Paraguai, dentre outros14. 

Uma parte significativa desses arquivos e coleções foi incorporada ao NPD 

através de doação, embora muitos deles originem-se de um “acervo pedagógico”, 

criado ao longo dos anos pela retenção dos exemplares na própria UFRJ, como é o 

caso das coleções dos alunos da ENBA (figura 3) e da FNA.  

                                                
14

 Dados baseados no relatório anual de atividades apresentado a Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo/UFRJ pelo NPD no período de 2005 a 2012. 
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Figura 3 – Coleção Alunos da ENBA – trabalho final de graduação de Affonso Eduardo Reidy; data: 
1930. 
Fonte: NPD/FAU-UFRJ. 

 

 Muitos arquivos doados ao NPD têm proveniência privada, portanto, podendo 

ser considerados também como arquivos privados. Como afirma Garcia            

(1998, p. 175) o interesse dos arquivos públicos pelos arquivos privados é bastante 

recente e isso passa a ocorrer principalmente com a estabilização das instituições 

arquivísticas.    

 Desde 1982, esta instituição vem estabelecendo no Brasil mecanismos de 

contratualização que permitem conjugar interesses e preservar um ambiente de 

confiança entre o custodiador/acumulador e o produtor/autor, pois adota uma política 

baseada na união de normas jurídicas vigentes, elementos técnicos e psicológicos 

adequados, de forma a aproximar os serviços arquivísticos aos interesses dos 

proprietários de arquivos de arquitetura, criando assim, um ambiente colaborativo e 

de plena confiança. 

 O fato do NPD está vinculado a uma instituição universitária de excelência em 

ensino e pesquisa, reconhecida nacionalmente, contribui para o estabelecimento de 

uma base de confiança favorável às doações dos conjuntos documentais de 

arquitetura. Esse ambiente, juntamente com uma política de convencimento e 

persuasão, faz com que ícones da arquitetura brasileira encontrem no NPD um 

“lugar de memória” para conservar e dar acesso aos seus arquivos. Nessa 

tendência, nos últimos anos alguns arquivos de grande relevância para a arquitetura 

e urbanismo do Brasil foram confiados à custódia do NPD. Dentre eles, destacamos: 

1. O arquivo do escritório de arquitetura MMMRoberto, um dos escritórios de 

arquitetura de maior atuação no Brasil, composto de documentos de diversas 
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obras pioneiras da arquitetura moderna, como por exemplo, o Aeroporto Santos 

Dumont (1937), a Associação Brasileira de Imprensa (1936) e o Instituto de 

Resseguros do Brasil (1941). 

2. O arquivo do ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde, autor de 

diversos projetos de arquitetura, dentre eles, a construção da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro e o projeto premiado favela-bairro.  

3. O arquivo do arquiteto Sérgio Bernardes, um arquiteto de grande atuação, autor 

do projeto de arquitetura do pavilhão de São Cristóvão no Rio de Janeiro.  

4. O arquivo do escritório técnico do arquiteto Severiano Mário Porto, um arquiteto 

com intensa atividade profissional na região amazônica, o qual segundo Lima 

(2004, p. 2): “É indiscutível a contribuição que este arquiteto tem dado à 

arquitetura brasileira e latino-americana nestas quase cinco últimas décadas 

marcadas por intensa atividade.”  

Este último arquivo mencionado é um acervo de grande interesse para esta 

pesquisa, pois nele encontram-se os projetos de arquitetura que serão objeto de 

análise documental e aplicação da identificação de tipos documentais. 

 

 

5.2 O FUNDO SEVERIANO MÁRIO PORTO 
 

 

 Severiano Mário Porto, nascido em 1930 em Uberlândia no Estado de Minas 

Gerais, ingressou na Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA) da antiga 

Universidade do Brasil (atual UFRJ) no Rio de Janeiro em 1950, colando grau em 

1954.  

A FNA desde a década de 1940 formou vários arquitetos de grande 

importância para a arquitetura moderna e contemporânea brasileira. Segundo Kyung 

Mi Lee (1998, p. 8): 

A FNA foi um importante polo irradiador de arquitetos. Esse 
fenômeno passa a se intensificar a partir da década de 50, com o 
surgimento de novos polos de desenvolvimento pelo país, quando 
um grupo considerável de profissionais formados por esta escola foi 
buscar em outras cidades espaços de atuação profissional. 

 

Nesse contexto e sob influência das novas perspectivas da arquitetura do 

período em que se formou, Severiano Mário Porto segue para Manaus em 1965 a 
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fim de desenvolver projetos, principalmente ligados a obras públicas. Seguindo, 

desta maneira, uma tendência migratória de arquitetos que buscavam novos polos 

de desenvolvimento no país em que pudessem divulgar e propagar a arquitetura 

desenvolvida no âmbito da FNA e Rio de Janeiro. Assim, a região amazônica seria, 

a partir de então, o centro catalizador da produção arquitetônica deste profissional 

no período de 1965 a 1995 (KYUNG MI LEE, 1998, p. 8). 

A partir da sua ida para Manaus, a característica marcante de seus projetos 

passa a ser o aproveitamento das potencialidades da região amazônica, sem deixar 

de levar em conta as técnicas e tecnologias contemporâneas, de maneira a buscar 

alternativas sustentáveis adequadas e adaptadas ao meio ambiente e à sociedade 

nativa da região. Para Kyung Mi Lee (1998, p. 12) esta característica irá “permear 

todos os trabalhos desenvolvidos pelo arquiteto na Amazônia” e irá gerar para ele 

muitas propostas de construção e prêmios de reconhecimento profissional no Brasil 

e América Latina. 

Para conseguir atender à demanda de projetos encomendados associa-se ao 

arquiteto Mario Emilio Ribeiro, colega de turma da FNA, para a fundação do 

escritório técnico de arquitetura Severiano Mario Porto Planejamento e Arquitetura 

Ltda. com filial no Rio de Janeiro e matriz em Manaus. Através desta sociedade 

foram desenvolvidos vários projetos de 1969 a 1990, quando a sociedade foi 

interrompida. 

Além da equipe de arquitetura, o escritório precisou recorrer também a outros 

profissionais e empresas para a elaboração dos projetos complementares que 

faziam parte do projeto de construção como um todo, envolvendo cálculos 

estruturais e instalações em geral. 

Como já analisado no capítulo 4, a coordenação do projeto de construção é 

defendido por diversos autores como uma função do arquiteto, e neste quesito, 

Severiano Mário Porto marcou sua geração, pois introduziu um documento 

denominado encargos e especificações do projeto de construção que era submetido 

aos projetistas contratados, no qual eram forçados a cumprirem prazos de execução 

da obra, a usar materiais e técnicas estabelecidas por dispositivos legais. Para 

Kyung Mi Lee (1998, p. 12) “esses procedimentos eram inéditos na região 

amazônica e foram adotados em todo o Estado do Amazonas” e estão presentes na 

maioria dos projetos encomendados ao escritório técnico ao longo de sua existência. 
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Severiano Mário Porto acreditava que a atividade final do arquiteto era a obra 

e não o projeto, por isso ele desempenhava este controle sobre o que era produzido 

e executado nos projetos, incluindo um acompanhamento in loco nos canteiros de 

obra, fiscalizando o cumprimento do programa traçado no projeto de arquitetura e 

registrando desvios e alterações no momento da implantação (PORTO, 1982, p.66).  

Nesse aspecto descrito acima, sua formação profissional na FNA, incluindo 

seu trabalho em um estágio como desenhista na construtora Ary C. R. de Britto, 

onde ficou doze anos, “aprendendo a acompanhar todos estágios das obras”, 

qualificaram Severiano Mário Porto como grande conhecedor das fases dos projetos 

envolvidos na construção de um objeto edificado (PENTEADO et al, 1986, p. 46). 

Nesse contexto, dentre as obras e projetos realizados, acompanhados e 

coordenados por Severiano Mário Porto, através do seu escritório técnico, elegemos 

o conjunto documental remanescente da construção da antiga Universidade do 

Amazonas, especificamente os documentos acumulados da obra do edifício da 

Faculdade de Odontologia e Farmácia. 

Sucessora da Escola Universitária de Manaus, a qual foi criada em 1909, 

sendo considerada a primeira instituição de ensino superior do país, a Universidade 

do Amazonas foi criada pela Lei Federal nº 4.069-A, assinada pelo presidente João 

Goulart em 12 de junho de 1962, instalando-se como fundação de direito público e 

mantida pela União em 17 de janeiro de 1965. Em 2002, através da Lei nº. 10.468, 

recebe nova denominação de Universidade Federal do Amazonas (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO AMAZONAS, [s.d.]). 

No período que antecede a concepção do seu projeto arquitetônico, a 

Universidade do Amazonas consolidou-se e ampliou sua estrutura por meio da 

criação de novos cursos e absorção de outros já existentes. A partir de 1968, a 

estrutura da instituição passa a ser a seguinte: Faculdade de Direito do Amazonas, 

Faculdade de Estudos Sociais, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Faculdade 

de Engenharia, Faculdade de Medicina e Faculdade de Farmácia e Odontologia.  

A construção do campus e de suas unidades externas era um 

empreendimento de prioridade dentro de um contexto de esforço de ações 

governamentais para o desenvolvimento da região amazônica na década de 1970. 

Em se tratando de uma universidade no interior da região amazônica, ela significava 

muito mais do que o atendimento ao possível crescimento da população 
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universitária, ela tenderia a ser vista, sobretudo, como fonte e impulso para o 

conhecimento científico e tecnológico desta região (PORTO, 1973, p. 5). 

Os primeiros croquis, estudos preliminares, anteprojetos, relatório de 

planejamento e caderno de encargos do campus universitário datam de 1970, no 

entanto, as negociações para o financiamento da sua construção retardaram o início 

das obras até 1980, quando finalmente o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

aprovou a liberação de recursos para a execução do projeto definitivo, o qual foi 

incrementado com alterações que contemplavam: as características locais, 

climáticas e topográficas; o baixo impacto ambiental, com pouca interferência na 

floresta tropical em torno do campus; baixo custo de manutenção dos edifícios a 

serem construídos e flexibilidade para futuras ampliações ou reformas, conforme a 

necessidade da universidade (KYUNG MI LEE,1998, p. 12).  

Apesar do atraso na construção do campus, algumas obras de unidades 

externas prosseguiram normalmente, conforme o planejamento inicial estabelecido 

pelo escritório técnico de arquitetura, dentre elas, selecionamos para análise e 

aplicação da metodologia de identificação de tipologia documental o conjunto de 

documentos referentes ao projeto arquitetônico de construção e reforma da 

Faculdade de Odontologia e Farmácia. Esse projeto iniciado em 1973, juntamente 

com o campus, teve a elaboração dos estudos preliminares e anteprojeto nesse 

mesmo ano e em 1974, após aprovação pelas autoridades e órgãos de fiscalização, 

teve a elaboração do seu projeto de execução e detalhamentos gerais.  

A escolha desse conjunto documental para aplicação desta metodologia 

justifica-se pelo fato de estarem preservadas características fundamentais como 

normas e procedimentos utilizados pela entidade produtora durante a elaboração e 

finalização do projeto arquitetônico.   

 

 

5.3 APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

 

O delineamento de pesquisa previsto neste trabalho invoca um estudo de 

caso que, enquanto método de pesquisa, necessariamente exige um rigor e 

habilidade, pois é necessário estar apto a desenvolver etapas que envolvem 

procedimentos de planejamento, coleta, análise e interpretação de dados. Tal 
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aspecto justifica o rigor científico que esta metodologia oferece às tarefas 

arquivísticas. 

A descrição proporcionada pelo estudo de caso decorre geralmente da 

utilização de diferentes recursos metodológicos ou técnicas, dentre elas a 

observação participante in loco e a análise documental, procedimentos estes que 

possibilitam um estudo exaustivo e profundo das características essenciais dos fatos 

e fenômenos, sem desprezar o contexto em que ocorrem (GIL, 2009, p.7). 

Conforme apresentado no nosso marco teórico, propomos a verificação da 

aplicabilidade da metodologia de identificação de tipologia documental em conjuntos 

de documentos referentes a projetos de arquitetura, de modo a fornecer bases para 

a organização arquivística. Como descrito até agora nesta pesquisa, este método 

sustenta-se por fundamentos teóricos defendidos por diversos autores em âmbito 

nacional e internacional e as suas bases constituintes estão sempre associadas à 

importância e centralidade do procedimento administrativo, no qual reside o contexto 

arquivístico e a forma mais eficaz de se compreender o tipo documental. Segundo 

Rodrigues (2003, p.47): 

Na perspectiva tradicional da arquivística, para o conhecimento da 
gênese do documento, devemos partir da análise do geral para o 
particular, do órgão para o resíduo material do exercício de suas 
competências, que é o documento que circula e é acumulado no 
arquivo. Este é um axioma arquivístico para um segmento de 
teóricos na área, mas que vem se tornando objeto de reflexão entre 
os profissionais que estudam as questões de naturezas teóricas 
metodológicas propostas pela diplomática contemporânea, também 
chamada de tipologia documental. 

 

Portanto, no âmbito desta pesquisa, o conhecimento dos procedimentos e 

atividades estabelecidas ao longo da concepção e execução dos projetos de 

arquitetura, bem como a correta identificação e delimitação dos tipos documentais 

existentes neste processo de produção e acumulação documental são de grande 

interesse. Os resultados obtidos com a aplicação desta metodologia pode ser a 

elaboração de parâmetros conceituais para os processos de organização, descrição 

e disseminação que envolva os arquivos de arquitetura.  

O discurso do uso da identificação como metodologia arquivística não implica 

a substituição dos processos de organização técnico-documental arquivístico como 

um todo, mas sim o auxílio de um método que se baseando em uma investigação 

criteriosa, levando em conta as estruturas organizacionais e competências 
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vinculadas ao produtor, deixa o documento falar por si mesmo. Como observa 

Duranti (1989, p.11) o arquivista pode receber benefícios para seu trabalho de 

identificação, avaliação, organização e descrição ao fazer uso desse método de 

aplicação sistemática que se nutre de princípios diplomáticos contemporâneos. 

Dotados de uma essência e estabilidade concreta com características e 

informações semelhantes fixadas por um arcabouço jurídico-normativo, os tipos 

documentais estão presentes em todas atividades administrativas e áreas do 

conhecimento. Nesse sentido, os projetos de arquitetura também envolvem a 

produção desses documentos, como por exemplo, um memorial descritivo, o qual 

como uma espécie documental, acrescido de uma atividade arquitetônica, resulta 

em um tipo documental: memorial descritivo de projeto de arquitetura. Este tipo 

documental gerado na concepção arquitetônica tem como finalidade descrever, 

justificar critérios adotados e elucidar aspectos construtivos da obra, baseando-se 

em normas e padrões arquitetônicos adotados na construção.    

Dentro do escopo de organização e tratamento técnico-documental em 

arquivos de arquitetura, o ambiente no qual pretendemos verificar a aplicabilidade 

desta metodologia, nos exige, como em qualquer outra atividade que se pretenda 

fazer uso da racionalidade, um planejamento eficaz. É este procedimento portanto 

que garante os meios para se conseguir maior eficiência e garantir o alcance dos 

objetivos estabelecidos neste trabalho.  

Com efeito, no delineamento de pesquisa, aqui descrito, além de enfatizarmos 

o contexto onde o documento de arquitetura é produzido e acumulado, traçamos 

etapas subsequentes componentes de um planejamento que são seguidas na 

aplicação da metodologia nos conjuntos documentais do fundo Severiano Mario 

Porto:  

 Análise e leitura dos itens documentais; 

 Identificação do órgão produtor; 

 Identificação das espécies documentais, levando em conta as considerações 

da literatura arquivística e a literatura arquitetônica; 

 Obediência às orientações estabelecidas por obras de referência arquivística 

e pelo Conselho Internacional de Arquivos em que os projetos da construção 

devem ser primeiramente identificados e separados da massa acumulada, 

respeitando a proveniência (DANIELS, 2000, p. 69; FILLION, 1998, p. 230); 
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 Análise dos documentos que indiquem a estrutura, procedimentos e 

operações dos produtores responsáveis pelo projeto de arquitetura. Segundo  

Desaulniers (2000, p. 50) estes documentos devem ser identificados e 

preservados; 

 Identificação dos tipos documentais presentes nos projetos de arquitetura 

analisados; 

 Identificação das séries documentais; 

 Definição da estrutura do arranjo; 

 Ordenação e inserção de notações condizentes com a ordem original de 

produção documental. No caso de grandes formatos, fato que dificulta a 

manutenção desta ordem, seguir como orienta Michel Duchein (1986) em que 

a elaboração de instrumentos de pesquisa pode corrigir o rompimento da 

ordem original dos documentos, sendo criada uma ordenação física e uma 

ordenação lógica dos documentos; 

Com base neste roteiro pré-estabelecido e pesquisas do campo arquivístico 

realizadas por autores em nível nacional e internacional, como por exemplo, Heloísa 

Bellotto (2006, p. 53), Ana Célia Rodrigues (2008, p. 208), Maria Luisa Conde 

Villaverde (1992; 2004b), José Luis La Torre Merino e Mercedes Martín-Palomino y 

Benito (2000, p. 48) elaboramos os modelos de formulário de identificação de órgão 

produtor e formulário de identificação de tipo documental, selecionando elementos 

considerados necessários para a análise documental prevista. Apresentamos a 

seguir quadros comparativos de elementos utilizados por alguns autores. 

 
LA TORRE MERINO E 
MARTÍN-PALOMINO Y 

BENITO (2000) 

RODRIGUES (2008) CONDE VILLAVERDE 
(1992; 2004b) 

Órgão produtor e 
subordinação 

 
Função 

 
 

Relação de séries 
 
 

Datas 
 
 
- 

Órgão produtor e 
subordinação 

 
Função / competência / 

atividade / tarefa 
 

Tipos documentais / 
séries 

 
Datas de criação ou 

supressão 
 

Legislação 

Unidade produtora e 
subordinação 

 
Função 

 
 

Séries 
 
 

Datas 
 
 
- 
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- 

 

 
Códigos de classificação 
 

 
- 

 
Tabela 1 – Quadro comparativo de elementos de identificação de órgão produtor. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 
 

LA TORRE MERINO E 
MARTÍN-PALOMINO Y 

BENITO (2000) 

RODRIGUES (2008) CONDE VILLAVERDE 
(1992; 2004b) 

Órgão produtor 
 
 

Função 
 
 
- 
 

Tipo documental 
 
 

Legislação 
 

Datas 
 

Documentos básicos 
 
 
 
 
 

Ordenação da série 
 

Caracteres externos 
 
 
- 

 

Órgão produtor 
 
 

Atividade / objetivo da 
produção 

 
Espécie documental 

 
Tipo documental / 

tipologia documental 
 

Fundamento legal 
 

Data-limite 
 

Documentos em anexo 
 
 
 
 
 

Notação / classificação 
 
- 
 
 
- 

 

Unidade produtora e 
subordinação 

 
Função 

 
 
- 
 

Tipo documental 
 
 

Legislação 
 

Datas-limite 
 

Documentos essenciais / 
outros tipos documentais 

que se reconhecem dados 
análogos / relação de 

anexos 
 

Ordenação da série 
 

Características físicas / 
suporte 

 
História institucional 

Tabela 2 – Quadro comparativo de elementos de identificação de tipo documental. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 
 
5.3.1  Identificação do órgão produtor 

 

 

Assim sendo, a primeira etapa foi determinar quais seriam os elementos 

imprescindíveis no formulário de identificação de órgão produtor (tabela 3) e em 

seguida aplicá-lo nos projetos de arquitetura selecionados (tabela 4): 
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ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PRODUTOR 

Elemento Descrição 
 

Nome do produtor: 
 

Entidade coletiva, pessoa ou família 
identificada como produtor do arquivo. 

Data e legislação  Data de criação e legislação que rege a 
entidade produtora dos documentos. 

Entidade custodiadora: 
 

Entidade coletiva responsável pela custódia 
e acesso a um arquivo. 

Datas-limite: 
 

Elemento em que são indicadas as datas do 
início e do término do período abrangido 
pela produção documental. 

Data tópica: 
 

Elemento de identificação do local de 
produção de um documento. 

Contexto funcional: 
 

Informações sobre as competências, 
funções e atividades desempenhadas pelo 
produtor. 

História administrativa 
 
 

Informações básicas sobre a trajetória do 
produtor, da criação ou nascimento até a 
sua extinção ou falecimento. 

História de custódia Informações sobre a história de produção, 
acumulação e custódia do acervo. 

Séries documentais: Relação das séries documentais 
constituintes do fundo arquivístico. 

Tabela 3 – Elementos essenciais para identificação do órgão produtor. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

Informações obtidas com a aplicação do instrumento de identificação do órgão 

produtor: 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO PRODUTOR
15

 

Nome do produtor: Severiano Mario Porto Arquitetura e Planejamento Ltda. 

  Endereço (sede): Rua Ramos Ferreira, 1203, Manaus, Amazonas 
  Endereço (filial): Avenida Rio Branco, 185, grupos 2109/2110, centro, RJ. 
 
Data e legislação 

Fundação em 27/10/1969 e extinção em 1990.  
- Contrato social 
- CGC Manaus 04.395.430/0001-00 / Insc. Est. AM: 041.05412-1 
- CGC Rio de Janeiro 04.395.430/0002-91 / Insc. Est. RJ: 281.852.00 

Entidade custodiadora: 

                                                
15 Os dados aqui registrados foram obtidos através de informações fornecidas por  Gilda Porto, 
esposa do arquiteto Severiano Mário Porto em 11/02/2012 (Informação verbal); através de consulta 
ao cadastro nacional de pessoa jurídica da Receita Federal (Anexo B), disponível em: 
<www.receita.fazenda.gov.br>; pela entrevista do arquiteto ao pesquisador Kyung Mi Lee em 1992 na 
revista Projeto (KYUNG MI LEE, 1998, p. 135). E, por último, pela própria análise dos documentos 
recolhidos ao NPD. 
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Núcleo de Pesquisa e Documentação / UFRJ 

Datas-limite: 1963-2000 

Data tópica: Manaus, AM. 

Contexto funcional:  
Competência: Planejamento de projetos de arquitetura e urbanismo. 
Função: Coordenação de projetos de arquitetura, urbanismo e complementares. 
Atividades: Elaboração do pré-projeto, dos estudos preliminares, do anteprojeto e do 
projeto executivo. 
 
História administrativa: 

No início dos anos 60 a convite do governo do Estado do Amazonas, Severiano 
Mário Porto iniciou alguns projetos de construção de edifícios públicos. Com o passar 
do tempo, a demanda aumentaria rapidamente e logo estaria envolvido em diversos 
projetos, tornando-se necessário a constituição de um grande escritório técnico de 
arquitetura. Devido à falta de profissionais de engenharia no Amazonas, que 
suprissem a elaboração dos projetos complementares de estrutura, hidráulica e 
elétrica, os grandes projetos eram basicamente elaborados na filial do Rio de Janeiro, 
enquanto em Manaus somente os de pequeno porte. A coordenação dos diversos 
profissionais envolvidos ficava a cargo de Severiano Mario Porto na sede de Manaus, 
enquanto na filial do Rio de Janeiro, a coordenação era de responsabilidade do 
arquiteto e sócio Mário Emílio Ribeiro. A atuação conjunta destes dois arquitetos 
durou por cerca de 30 anos, iniciando-se antes da constituição jurídica do escritório 
técnico em 1969 e prolongando-se após o fim da empresa em 1990 até o ano de 
2000.(informação verbal)

16
 

O escritório técnico de acordo com os dados do CGC foi fundado em 27/10/1969 e 
suas atividades foram cessadas por volta de 1990, contudo os sócios e arquitetos 
Severiano Mario Porto e Mário Emílio Ribeiro realizaram atividades de concepção de 
projetos de arquitetura antes e depois deste período, produzindo diversos projetos 
desde 1963 até o ano de 2000. Os documentos foram acumulados conjuntamente 
com todo o restante da documentação produzida no período de sua constituição 
jurídica. 
 
História de custódia 
No início dos anos 2000, todo o conjunto documental foi doado ao Núcleo de 
Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – NPD-FAU/UFRJ, passando a constituir-se 
como Entidade custodiadora. 
 
Série documental: Projeto arquitetônico da Universidade do Amazonas 
Subsérie17 1   Projeto de Arquitetura da Faculdade de Odontologia e Farmácia  
Subsérie   2   Projeto de Reforma da Faculdade de Odontologia e Farmácia 
Subsérie   3   Encargos e especificações de projeto de construção 
Subsérie   4   Orçamento de projeto de construção 
Subsérie   5   Memorial descritivo de projeto de construção 
Subsérie   6   Plano-piloto de projeto de construção 
 

Tabela 4 – Formulário de identificação do órgão produtor. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

                                                
16 Informação fornecida por Gilda Porto, esposa do Arquiteto Severiano Mário Porto, em 11/02/2012. 
17 A Subsérie é “num quadro de arranjo a subdivisão da série” (ARQUIVO NACIONAL, 2005,  p.158). 
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Como não foi possível localizar os documentos legais que dispõe sobre a 

estrutura e funcionamento do escritório técnico, as redações das atribuições que 

constam da identificação do contexto funcional foram elaboradas com base no 

levantamento de dados, nas entrevistas realizadas com o produtor e na análise das 

fases do projeto de arquitetura18, as quais serviram de parâmetro para a 

classificação funcional da série Projeto Arquitetônico da Universidade do Amazonas. 

Como relatado anteriormente no formulário de identificação de órgão 

produtor, o fundo Severiano Mário Porto ingressou no NPD no início dos anos 2000. 

Este recolhimento foi feito através de um termo de doação, assinado pelo próprio 

arquiteto e pela coordenação deste núcleo arquivístico.  

Ao ingressar no arquivo, estes documentos vieram acompanhados de um 

instrumento descritivo parcial que permitia localizar o conjunto dos projetos e trazia 

indicações superficiais de espécies constituintes. Embora reconheçamos que este 

instrumento foi de grande utilidade para os estudos iniciais, observamos que esta 

massa documental acumulada carecia de estudos tão imprescindíveis como a 

identificação de sujeitos produtores, identificação dos documentos, estudo das 

atividades e suas funções, um calendário de conservação, pontos de acesso e 

descrição adequada. 

Em se tratando de um arquivo de grandes proporções com aproximadamente 

277 projetos de arquitetura, além das cópias dos projetos complementares, 

totalizando cerca de 40.000 documentos gráficos, acondicionados em 440 caixas-

boxes e 220 caixas-rolos de grandes dimensões. Priorizamos, em um primeiro 

momento, a localização dos conjuntos documentais que compreendessem 

exclusivamente o recorte determinado nesta pesquisa que previa o conjunto 

documental da construção da Universidade do Amazonas, especificamente os 

projetos de arquitetura da Faculdade de Odontologia e Farmácia e o projeto de 

arquitetura que envolvia a reforma e modificações desta mesma faculdade.  

Estes conjuntos documentais encontravam-se acumulados e intactos, 

permanecendo acondicionados e armazenados desde a sua transferência para o 

NPD. Cabe ressaltar que consideramos neste estudo dois projetos distintos, apesar 

de serem respectivamente da Faculdade de Odontologia e Farmácia, um refere-se à 

construção do edifício e o outro à reforma de outro edifício. Considerá-los como dois 

                                                
18 Vide a subdivisão do projeto de arquitetura apresentada por Albernaz e Lima (2000, p. 520), referenciada na 

página 73 desta dissertação.  
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projetos distintos não foi meramente uma escolha, mas uma orientação normativa da 

Resolução do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR nº 21/2012 

que estabelece em seu artigo 3º que as atividades de projeto arquitetônico e projeto 

arquitetônico de reforma são atividades distintas. Essa orientação condiz com a 

observação do arquivista João Vieira (2011), presidente da SAR/CIA, que sublinha a 

importância dos projetos de reforma ser considerados processos distintos do projeto 

de construção, pois geram documentos em períodos diversos e em contextos 

documentais e sociais diversos. 

Neste contexto, embora os fundos do NPD sejam constituídos por diferentes 

arquivos, acumulados e produzidos por diferentes escritórios de arquitetura, 

diferentes órgãos administrativos da própria UFRJ, refletindo períodos temporais 

bastante distintos, a proveniência tem sido assegurada ao longo dos anos por um 

esforço de seus profissionais em preservar a integridade arquivística dos fundos.  

Por isso, mesmo tendo sido recolhido há bastante tempo, a massa documental 

acumulada do escritório técnico Severiano Mario Porto Planejamento e Arquitetura 

Ltda. não foi mesclada a outros fundos, fato que colaborou bastante para o sucesso 

das primeiras etapas de análise e leitura dos itens documentais e de identificação do 

órgão produtor. 

Estas etapas iniciais tornaram-se vitais para a aplicação da metodologia de 

identificação, pois ao iniciarmos o trabalho in loco, localizamos alguns tipos 

documentais e percebemos que eles poderiam ser fundacionais no processo de 

gênese documental dos projetos de arquitetura, esclarecendo-nos sobre a 

organização e trabalho adotado na construção da Universidade do Amazonas. Eles 

manifestavam “uma diagramação, formato e conteúdo distintos” (BELLOTTO, 2006, 

p. 57) que poderiam ser usados como elementos de classificação, arranjo e 

descrição nos arquivos de arquitetura.  

Tendo estes dados em mãos, notamos que na verdade a construção da 

Universidade do Amazonas foi subdividida em várias obras, cada qual com os 

projetos de arquitetura e projetos complementares referentes. Essa divisão condiz 

com as diretrizes de planejamento e prioridades traçadas pelo escritório de 

arquitetura e pela própria Fundação da Universidade do Amazonas (figura 4), 

constantes do anteprojeto e plano-piloto da obra, que previam um crescimento 

contínuo (inclusive ainda maior que o previsto) por um prazo longo e desconhecido, 
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procurando ser o mais flexível, no sentido de atender as necessidades e 

disponibilidades de tempos diversos.  

 

Figura 4 – Prioridades de implantação para a construção da Universidade do Amazonas. 
Fonte: NPD/FAU-UFRJ. 
 

O objetivo principal da implantação do campus previsto no memorial descritivo 

do projeto arquitetônico era permitir um funcionamento global do campus e de suas 

unidades externas ainda nas etapas iniciais das obras.  

Demonstramos a seguir, na tabela 5, a divisão dos projetos de arquitetura que 

foram desenvolvidos pelo escritório técnico, os quais alguns foram executados 

seguindo as prioridades definidas para a implantação, constantes do plano-piloto da 

obra: 

 

Universidade do Amazonas  
Planejamento do Campus 

Unidades (projetos) 

Biblioteca central 

Centro comunitário 

Conselhos e Reitoria 

Faculdade de Ciências agrárias 

Faculdade de Ciências da Saúde / 
Faculdade de Odontologia e Farmácia 

Faculdade de Direito 

Faculdade de Educação Física 

Faculdade de Engenharia 
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Faculdade de Estudos Sociais Aplicados 

Faculdade de Tecnologia 

Instituto de Ciências Biológicas 

Instituto de Ciências Exatas 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia e Faculdade de Educação 

Instituto de Letras e Artes 

Restaurante 
Tabela 5 – Planejamento da construção da Universidade do Amazonas. 
Fonte: NPD/FAU-UFRJ. 

 

Ainda na fase inicial de análise e leitura dos itens documentais, foi possível 

também compreender o inter-relacionamento entre os atores envolvidos na 

formação dos documentos de arquitetura. Lembrando que como descrito no capítulo 

2, dedicado ao estudo da diplomática, apenas três agentes são necessários para a 

criação de um documento: o autor, o destinatário e o redator. Segundo Vasconcelos 

(2009, p. 44) “a diplomática também se preocupa com as pessoas envolvidas na 

formação dos documentos, isto é, as que têm a capacidade de atuar legalmente – 

tem direito e deveres”.  Nesse sentido, em certos casos pode ocorrer a concorrência 

destes três agentes ou mais pessoas no processo de criação dos documentos, quer 

sejam pessoas físicas, quer sejam pessoas jurídicas.  

Nesse contexto, identificamos os seguintes agentes atuantes no processo de 

produção dos documentos, relacionados ao projeto de construção da Universidade 

do Amazonas: 

1 Pessoas ou agentes contribuintes para a formação do projeto de 

arquitetura 

Autor do Projeto: Severiano Mario Porto Planejamento e Arquitetura Ltda. 

Autor dos desenhos: Severiano Mario Porto; Mário Emilio Ribeiro. 

Destinatário: Fundação Universidade do Amazonas. 

Contribuinte: desenhista e revisor 

 
2 Pessoas ou agentes contribuintes para a formação dos projetos 

complementares 

2.1 Projeto de Acústica, iluminação e comunicação visual: 

Autor do projeto: Roberto Thompson Motta: arquiteto – sociedade civil. 

Autor dos desenhos: Roberto Thompson Motta 

Destinatário: Severiano Mario Porto Planejamento e Arquitetura Ltda. 
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2.2 Projeto de instalação elétrica e telefônica 

Autor do projeto: Fênice instalações técnicas 

Autor dos desenhos: não identificado 

Destinatário: Severiano Mario Porto Planejamento e Arquitetura Ltda. 

 
2.3 Projeto de concreto 

Autor do projeto: Moysés Assayag; Vilar Fiúza Câmara Jr. 

Autor dos desenhos: Moysés Assayag ; Vilar Fiúza Câmara Jr. 

Destinatário: Severiano Mario Porto Planejamento e Arquitetura Ltda. 

 
2.4 Projeto de instalação hidráulica, sanitária e hidro-incêndio 

Autor do projeto: Prohisa projetos hidráulico-sanitários. 

Autor dos desenhos: não identificado 

Destinatário: Severiano Mario Porto Planejamento e Arquitetura Ltda. 

 
2.5 Projeto de instalação de ar-condicionado 

Autor do projeto: Planac Engenharia e Consultoria 

Autor dos desenhos: não identificado 

Destinatário: Severiano Mario Porto Planejamento e Arquitetura Ltda. 

 

2.6 Projeto de estrutura metálica 

Autor do projeto: R. F. Ribeiro da Fonseca 

Autor dos desenhos: R. F. Ribeiro da Fonseca 

Destinatário: Severiano Mario Porto Planejamento e Arquitetura Ltda. 

 
2.7 Projeto de estrutura metálica 

Autor do projeto: Atlas Bacellar; Paulo Roberto Rocha 

Autor dos desenhos: Atlas Bacellar; Paulo Roberto Rocha 

Destinatário: Severiano Mario Porto Planejamento e Arquitetura Ltda. 

 

 

5.3.2 Identificação de tipos documentais 

 
 
Em continuidade ao roteiro traçado, passamos à identificação dos tipos 

documentais presentes no conjunto documental analisado. Ao iniciarmos esta etapa, 
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seguimos o mesmo procedimento adotado na etapa anterior e definimos os 

elementos essenciais que deveriam constar no instrumento a ser utilizado (tabela 6). 

 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DOCUMENTAL 

Elementos Descrição 
 

Denominação: Denominação do tipo (espécie + atividade) 

Espécie documental: 
 

Configuração que assume um documento 
de acordo com a disposição e a natureza 
das informações nele contidas

19
. Exemplo: 

planta, fachada, perspectiva, corte, vistas, 
detalhes etc. 

Atividade: A ação para cujo cumprimento o 
documento foi criado. 

Produtor: 
 

Entidade coletiva, pessoa ou família 
identificada como produtor do arquivo. 

Autor As pessoas físicas ou jurídicas que 
concorrem para a criação do documento. 

Destinatário: 
 

As pessoas físicas ou jurídicas a quem se 
destina um documento. 

Contribuintes
20

: Pessoas que colaboram para a criação do 
documento. 

Elementos externos: 
 
 

Características externas do documento que 
correspondem ao gênero, suporte físico, 
formato e forma

21
 do documento. 

Conteúdo: 
 

Dados que se repetem na estrutura do 
documento. 

Documentos em anexo: 
 

Documentos que integram o tipo 
documental. 

Datas-limite Elemento em que são indicadas as datas 
do início e do término do período abrangido 
pela produção documental. 

Notação: Número de identificação do documento.  

Localização: Localização física do documento. 

Dimensão: Dimensão física do documento. 

Legislação: 
 

Norma jurídica que determina o uso do tipo 
documental. 

Responsável pelo preenchimento Pessoa envolvida na tarefa de identificação 
e preenchimento do formulário. 

Local e data Local de realização do preenchimento e 
data. 

Tabela 6 – Elementos para identificação do tipo documental. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

                                                
19

 (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 34).  
20 Em se tratando de atividades inter-relacionadas com o projeto de arquitetura, diversos profissionais 
podem contribuir para a elaboração do tipo documental. Citando o exemplo dos encargos e 
especificações do projeto de construção que, sob a coordenação do escritório técnico de arquitetura, 
alguns projetistas colaboraram na sua elaboração, especificamente no que tange as instalações 
complementares, ou seja, as informações sobre os projetos de engenharia e outros necessários a 
concretização da obra como um todo. 
21

 Exemplos de forma: cópia, minuta, original, rascunho etc. (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 39).  
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Com posse dos elementos essenciais para a formulação do instrumento de 

identificação dos tipos documentais e da investigação das normas que regulam e 

definem a elaboração destes, nos municiaram para avançar a metodologia e aplicá-

la nos projetos de arquitetura, bem como alcançar a descrição até o nível do item 

documental.  

Assim, apresentamos os resultados obtidos através de um inventário      

(tabela 7). Os formulários inteiramente preenchidos encontram-se no apêndice desta 

dissertação.  

 

Tipo documental 1: Encargos e especificações de projeto de construção 
Espécies documentais constituintes: encargos; especificações. 
Atividade: Elaboração do anteprojeto. 
Datas-limite: 1973 – 1980. 
Legislação: ABNT NBR 5679:1972/1977, ABNT NBR 6492:1994 e Resolução CAU/BR Nº 
21/2012. 
Dimensão: 09 volumes 
Notação: SMP.UA.3 
Localização: 2U-CX49/CX50  
 

Tipo documental 2: Orçamento de projeto de construção. 
Espécies documentais constituintes: Orçamento; estimativa de custo; estudo de 

viabilidade econômico-financeira; propostas orçamentárias. 
Atividade: Elaboração do anteprojeto. 
Datas-limite:1980-1983 
Legislação: ABNT NBR 5679:1972/1977, ABNT NBR 6492:1994 e Resolução CAU/BR Nº 

21/2012. 
Dimensão: 08 volumes 
Notação: SMP.UA.4 
Localização: 2U-CX51 
 

Tipo documental 3: Memorial descritivo de projeto de construção 
Espécies documentais constituintes: memorial descritivo de arquitetura e instalações.   
Atividade: Elaboração dos estudos preliminares e anteprojeto. 
Datas-limite:1980-1980 
Legislação: ABNT NBR 5679:1972/1977, ABNT NBR 6492:1994, NBR 13532:1995 e 

Resolução CAU/BR Nº 21/2012. 
Dimensão: 04 volumes 
Notação: SMP.UA.5 
Localização: 2U-CX52 

 

Tipo documental 4: Plano-piloto de projeto de construção 
Espécies documentais constituintes: programa de necessidades ou programa 

arquitetônico; memorial justificativo; orçamento. 
Atividade: Elaboração do pré-projeto e anteprojeto. 
Datas-limite:1973-1974 
Legislação: ABNT NBR 5679:1972/1977, ABNT NBR 6492:1994, NBR 13531:1995, NBR 
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13532:1995 e Resolução CAU/BR Nº 21/2012. 
Dimensão: 01 volume 
Notação: SMP.UA.6 
Localização: 2U-CX53 
 

Tabela 7 – Inventário dos tipos documentais que constituem as séries do Fundo Severiano Mário 
Porto. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

 Após este detalhamento dos tipos documentais identificados, faz-se 

necessário também um levantamento de dados sobre as espécies documentais. 

Segundo Rodrigues (2008, p.166) a tipologia documental tem como 

parâmetro conceitual a identificação do tipo, contudo a fixação deste, necessita que 

o arquivista reconheça a espécie documental que associada a uma 

função22/atividade gera o tipo documental.  

Sendo assim, ao iniciarmos esta etapa, suscitamos a definição sobre sua 

configuração interna, isto é, as espécies documentais são consideradas como uma 

“configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza 

das informações neles contidas” (BELLOTTO, 2006, p. 52). Estas informações 

internas estão dispostas sob uma mesma estrutura semântica e são juridicamente 

aceitas e com conteúdo validado por este motivo.  

Nessa dimensão, as espécies documentais presentes nos arquivos de 

arquitetura, por apresentarem uma estrutura singular e serem construídas com base 

em um arcabouço normativo e jurídico, são reconhecidas imediatamente pela sua 

semântica interna e, consequentemente, validadas pelos profissionais arquitetos e 

arquivistas. Dentre as normas que traçam esta produção, citamos: 

 A resolução do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR             

nº 21/2012 que dispõe sobre as atividades e atribuições do arquiteto e urbanista, 

estabelecendo o uso e definições de diversas espécies documentais elaboradas 

no projeto arquitetônico;  

 A NBR-6492:1994 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para 

representação de projetos de arquitetura, na qual estabelece padrões que devem 

ser seguidos pelo arquiteto ao elaborar os documentos de representação gráfica, 

apresentando também algumas definições de espécies documentais;  

                                                
22 “É qualquer objetivo de alto nível, responsabilidade ou tarefa prescrita como atribuição de uma 
entidade coletiva pela legislação, política ou mandato. Funções podem ser decompostas em 
conjuntos de operações coordenadas, tais como subfunções, procedimentos operacionais, atividades, 
tarefas ou transações” (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2008, p.13.). 
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 A NBR 10582:1988 que define a apresentação da folha para desenho técnico e o 

espaço destinado ao desenho e ao conteúdo informativo da legenda;  

 A NBR 10068:1987 que define os formatos e dimensões do papel a serem 

utilizados para registrar os desenhos, ou seja, os formatos A0, A1, A2, A3 e A4, 

descrevendo orientações de uso e arquivamento dos documentos elaborados; 

 A NBR 13531:1995 e NBR 13532:1995 que tratam, respectivamente, da 

elaboração de projeto de edificações (atividades técnicas) e elaboração de 

projeto de edificações - arquitetura, ambas substitutas da NBR 5679:1972/1977, 

a qual foi a norma vigente à época do início do projeto de construção da 

Universidade do Amazonas na década de 1970. 

O que chama atenção nestas normas é a atribuição da responsabilidade do 

arquiteto em confecção de diversas espécies documentais, relacionando-as a 

determinadas atividades, ou seja, determinando intrinsecamente a conjunção básica 

de formação dos tipos documentais (espécie documental e atividade). A resolução 

CAU/BR nº 21 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, por exemplo, 

conceitua e detalha os encargos, orçamentos, memoriais descritivos, especificações 

e estudos de viabilidade econômico-financeira como resultados das atividades do 

projeto de construção de uma edificação ou outra obra (CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, 2012). 

Outro destaque é a atenção dada à legenda ou identificação, considerada o 

espaço destinado ao registro de informações pertinentes ao desenho representado. 

Conhecida também como carimbo, ela está presente em plantas e demais espécies 

documentais de representação gráfica. Em geral, segundo Ferreira (2008, p. 78) 

neste espaço deve-se identificar ou registrar informações importantes sobre o 

desenho, podendo conter número de ordem, título, origem, data, escala gráfica, 

autor do desenho, autor do projeto, conteúdo e demais informações pertinentes. No 

entanto, estes dados podem sofrer variação de acordo com os parâmetros de cada 

código de obras, específicos para a cidade em que for apresentado o projeto para 

aprovação da obra.  

É evidente que um profissional tão habituado ao tratamento de documentos 

textuais procure, em um primeiro momento, as informações de mais fácil 

compreensão e mais próximas do seu fazer cotidiano.  Talvez, seja por tal motivo 

que, na maioria das vezes, o primeiro contato da análise documental realizada pelo 

arquivista sob o documento de arquitetura seja através da legenda. Contudo, 
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enfatizamos que isso não significa que podemos dispensar uma análise do 

conteúdo, muito pelo contrário, a legenda pode ser considerada apenas o ponto de 

partida.  

A seguir, apresentamos as espécies documentais identificadas nos projetos 

de construção da Faculdade de Odontologia e Farmácia da Universidade do 

Amazonas, de acordo com as atividades realizadas pelo produtor (tabela 8) e 

detalhamos as definições com base na própria análise documental, nos conceitos 

estabelecidos pelo dicionário ilustrado de arquitetura23 e nas normas citadas 

anteriormente (tabela 9).  

 
Competência Função Atividades Espécies documentais 

produzidas 

 
 
 
 
 
 
Planejamento 
de projetos de 
arquitetura e 
urbanismo 

 
 
 
 
 
 
Coordenação de 
projetos de 
arquitetura, 
urbanismo e 
complementares. 

Elaboração 
do pré-
projeto 

- Programa arquitetônico ou 
programa de necessidades; 
- Levantamento topográfico. 

Elaboração 
dos estudos 
preliminares 

- Memorial descritivo; 
- Croquis; 
- Plantas; 
- Perspectivas; 
- Cortes. 

Elaboração 
do 
anteprojeto 

- Encargos;  
- Especificações; 
- Orçamento; 
- Análise preliminar de custo; 
- Estimativa de custo; 
- Memorial descritivo; 
- Plantas; 
- Planta de situação; 
- Planta de cobertura; 
- Fachadas; 
- Cortes. 

Elaboração 
do projeto 
executivo 

- Plantas; 
- Planta de situação; 
- Planta de cobertura; 
- Vistas; 
- Cortes; 
- Fachadas; 
- Detalhes. 
 

Tabela 8 – Quadro de identificação de espécies documentais, de acordo com as atividades do 
produtor. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
                                                
23

 ALBERNAZ, Maria Paula; LIMA, Cecília Modesto. Dicionário ilustrado de arquitetura. 2. ed. São 
Paulo: ProEditores, 2000. 670 p. il. 
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Espécies 
documentais  

 

Definição 

Análise preliminar de 
custo 

Documento textual eventual, contendo dados preliminares 
do orçamento do projeto. 

Cortes Documento de representação gráfica, contendo desenho 
de seção vertical feita no edifício ou em parte dele. 

Croqui Documento de representação gráfica, contendo desenho 
que mostra em linhas gerais, sem pormenores, a ideia 
inicial de um projeto arquitetônico ou de uma obra 
construída. 

Detalhes Documento de representação gráfica, contendo desenho 
de algum pormenor da construção, com o fim de 
completar as informações necessárias à sua execução. 
Em geral são feitos detalhes de esquadrias, divisórias, 
muros, gradis, revestimentos etc. 

Encargos Documento textual que estabelece os requisitos, 
condições e diretrizes técnicas e administrativas para a 
execução de obra ou serviço técnico. 

Encargos e 
especificações 

Documento textual que engloba os encargos e as 
especificações. 

Especificações Documento textual que estabelece as condições de 
execução e o padrão de acabamento para cada tipo de 
serviço, indicando os materiais especificados e os locais 
de sua aplicação, obedecendo à legislação pertinente e 
podendo ser parte integrante dos encargos. 

Estimativa de custo Documento textual eventual, contendo dados de previsão 
orçamentária.  

Estudo de viabilidade 
econômico-financeira 

Documento textual, contendo análise técnica e 
econômico-financeira de um empreendimento 
arquitetônico, urbanístico ou paisagístico para fins de 
subsidiar planos, estudos e projetos da mesma natureza.  

Fachada Documento de representação gráfica, contendo desenho 
de cada uma das faces externas do edifício. 

Levantamento 
topográfico 

Documento de representação gráfica, contendo desenhos 
que representam as declividades do terreno. 

Memorial Documento textual, contendo ilustrações ou não, que 
descreve de forma completa os serviços a serem 
executados na obra do edifício. 

Memorial descritivo 
ou memória 
justificativa 

Documento textual, contendo ou não desenhos de 
representação gráfica, que complementa o projeto 
arquitetônico. Existem também memoriais descritivos que 
complementam os projetos complementares, como 
instalações hidráulicas e ar-condicionado. 

Memorial descritivo e 
de cálculo 

Documento textual, contendo estimativas e cálculos de 
projetos complementares. 

Orçamento Documento textual e contábil que engloba os orçamentos 
de serviços e materiais. 

Perspectiva Documento de representação gráfica, contendo desenho 
de uma peça, um elemento, um edifício ou parte dele, um 
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conjunto arquitetônico e o seu entorno, de modo que se 
apresentem as três dimensões. 

Planta Genericamente, documento de representação gráfica, 
contendo desenho que representa a projeção horizontal 
de um elemento da construção, de uma edificação, de um 
terreno ou de uma área. Existem vários tipos de planta, 
que de acordo com o que representam, recebem 
denominações especiais. Conhecida também como 
planta baixa ou planta de edificação. 

Planta de cobertura Documento de representação gráfica, contendo desenho 
que mostra o edifício visto de cima, apresentando o 
contorno total da edificação. 

Planta de locação Documento gráfico, contendo desenho que representa a 
projeção horizontal dos elementos estruturais e de 
vedação. 

Planta de situação Documento de representação gráfica, contendo desenho 
que indica o terreno, seus principais acessos, a orientação 
e a implantação das edificações e de elementos 
construtivos. 

Planta topográfica Documento de representação gráfica, contendo desenhos 
que representam as declividades do terreno. É elaborado 
a partir do levantamento topográfico do terreno. 

Programa de 
necessidades ou 
programa 
arquitetônico 

Documento preliminar do projeto arquitetônico que 
caracteriza o empreendimento ou o projeto objeto de 
estudo, que contém o levantamento das informações 
necessárias, incluindo a relação dos setores que o 
compõem, suas ligações, necessidades de área, 
características gerais e requisitos especiais, posturas 
municipais, códigos e normas pertinentes. 

Propostas 
orçamentárias  

Documento textual e contábil, contendo propostas 
orçamentárias de serviços e materiais a serem adquiridos 
pelo cliente. 

Vistas Documento de representação gráfica, contendo desenho 
da projeção vertical de um dos lados da edificação, de 
parte desta ou de um elemento ou peça da construção. A 
vista dos lados externos do edifício é mais frequentemente 
chamada de fachada, alçado ou elevação. 
 

Tabela 9 – Detalhamento das espécies documentais identificadas. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Após a identificação dos tipos documentais e o levantamento de dados sobre 

as espécies documentais resultantes das atividades arquitetônicas, coletamos 

elementos indispensáveis para a constituição das séries. Contudo, devemos 

salientar como afirma Heredia Herrera (2007, p. 44) que “o tipo documental não é o 

item documental”. Ele não tem data e não se descreve, o item documental sim. 

Porém, ele é um elemento decisivo e indispensável para a identificação e descrição,  
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colaborando na representação adequada dos itens documentais nas respectivas 

séries. 

 

 

5.3.3 Identificação de séries documentais 

 

  

Segundo Camargo e Bellotto (1996, p. 69) a série é a “sequência de unidades 

de um mesmo tipo documental”. 

Em artigo publicado no Manual de Arquivos de Arquitetura do CIA, Daniels 

(2000, p. 68) indica o uso de séries documentais nos arquivos de arquitetura 

considerando a produção de documentos seriados, referentes a atividades 

específicas ou que estejam baseadas em tipos documentais semelhantes.  

Nesta perspectiva, cada projeto de construção corresponderia a uma série e 

internamente estaria estruturado de acordo com a ordem original em que os 

documentos foram elaborados, garantindo a preservação do significado de cada 

documento no contexto de produção e clarificando, desta forma, o seu conteúdo 

como prova de uma ação.  

Nesta lógica, os documentos relacionados à estrutura interna do projeto de 

construção são ordenados a partir do tipo de projeto, isto é, os desenhos de origem 

estrutural, elétrica, hidráulica e instalações em geral assumem uma posição distinta 

no arranjo, sendo considerados separadamente dos desenhos do projeto de 

arquitetura, mantendo, contudo, a organicidade do conjunto projetual. 

No reconhecimento das séries, consideramos que a concepção de um arquivo 

de arquitetura obedece a uma ordem de produção, envolvendo estudos preliminares, 

anteprojetos, projetos legais e projetos executivos e que a sua manutenção 

possibilita a compreensão da história da trajetória profissional do arquiteto, bem 

como a preservação do contexto arquivístico. 

No momento de organizar documentos que serão conservados 
permanentemente devido ao seu valor de testemunho, o arquivista 
terá apenas de respeitar a ordem dos documentos já estabelecida. 
Não tem nada que criar outra ordem que misture os fundos ou que 
modifique a sua ordem interna. (ROSSEAU; COUTURE, 1998, p. 
82). 
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Em se tratando de um arquivo permanente, nos orientamos como uma 

organização em forma de arranjo que pode ser considerada na literatura como uma 

“denominação tradicionalmente atribuída à classificação de documentos em arquivos 

permanentes” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p.9). Esta proposta exigiu, como 

condição prévia, algumas atividades intelectuais, a saber: reconhecimento dos 

documentos; investigação dos caracteres internos e externos do documento, 

envolvendo os estudos diplomáticos; reconhecimento do produtor e análise de suas 

características administrativas e objetivos e; por último, análise do contexto 

documental, envolvendo o estudo de gênese. 

Como consequência deste processo investigativo, elaboramos a estrutura das 

séries documentais com base nos tipos documentais e nos projetos, já 

antecipadamente identificados. Atribuímos às séries constituídas pelos tipos 

documentais uma ordenação cronológica, enquanto os itens documentais dos 

projetos de arquitetura, uma ordenação consoante à ordem original das etapas do 

projeto arquitetônico. 

Antes de apresentar o quadro de arranjo, propriamente dito, devemos 

observar que a singularidade e unicidade do conteúdo que tanto diferencia os 

documentos de arquitetura dos demais, pouco provavelmente seriam descritíveis em 

nível de série documental, tornando-se inevitável a análise individual do documento.  

Diversas são as razões que justificam a descrição em nível de item 

documental nos arquivos de arquitetura: com efeito, o título, o produtor, a data, o 

conteúdo, a dimensão física, a escala, as técnicas de inscrição etc. são de grande 

interesse para o pesquisador e devem constar de um instrumento específico para a 

descrição (FILLION, 1998, p. 230). A descrição mais aprofundada acaba por impedir 

manipulações desnecessárias e danosas à conservação dos documentos, pois torna 

a recuperação mais eficaz e rápida. Assim sendo, justificou-se que além da 

identificação até o nível de série documental, fosse adotada também a descrição até 

o nível do item. Para tal tarefa utilizamos a ficha de descrição de item documental 

(apêndice D) do NPD, a qual emprega elementos que ressaltam as especificidades 

dos documentos arquitetônicos.  

Desta maneira, apresentamos o arranjo proposto e em seguida a constituição 

das séries: 
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Unid. de  
descrição 

Título da unidade de descrição Código 
 

Entidade  
custodiadora 

Núcleo de Pesquisa e Documentação NPD 
 

Fundo Severiano Mario Porto SMP 
 

Série Projeto Arquitetônico da Universidade do 
Amazonas 

UA 

Subsérie241 Projeto de Arquitetura da Faculdade de 
Odontologia e Farmácia 

SMP.UA.FOF.A 

Subsérie  2 Projeto de Reforma da Faculdade de Odontologia 
e Farmácia 

SMP.UA.FOF.R 

Subsérie  3 Encargos e especificações de projeto de 
construção 

SMP.UA.3 

Subsérie  4  Orçamento de projeto de construção SMP.UA.4 

Subsérie  5 Memorial descritivo de projeto de construção SMP.UA.5 

Subsérie  6 Plano-piloto de projeto de construção SMP.UA.6 

Tabela 10 – Quadro de arranjo proposto. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 
 

O procedimento metodológico utilizado nesta pesquisa foi revelador das 

premissas que fundamentam a importância da adoção da identificação de tipologia 

documental em arquivos de arquitetura como uma estratégia a ser pactuada entre os 

profissionais envolvidos neste campo específico. Desta forma, com base nas 

questões teóricas e metodológicas aqui discutidas tornou possível tecer algumas 

considerações observadas ao longo do desenvolvimento desta dissertação.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 A Subsérie é “num quadro de arranjo a subdivisão da série” (ARQUIVO NACIONAL, 2005,  p.158) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Iniciamos a pesquisa descrevendo a evolução da crítica diplomática a partir 

do seu surgimento como método comparativo da estrutura dos documentos 

medievais, objetivando verificar e comprovar autenticidade. 

 Notamos que, em meados do século XX, os conceitos que circundam a 

arquivística e a diplomática passam por um processo de releituras e novas 

abordagens como consequência de incrementos tecnológicos que incidem sobre o 

aumento da produção documental e surgimento de novos documentos em diferentes 

suportes físicos. 

 As questões surgidas sobre a aplicabilidade e validade dos princípios 

arquivísticos perante os documentos contemporâneos influencia que novos usos da 

diplomática, como ferramenta metodológica, sejam considerados para 

reconhecimento do contexto arquivístico, bem como do próprio documento de 

arquivo. 

 A partir de então, são introduzidos aos fundamentos da diplomática vários 

estudos que recaíam na análise do teor ou estrutura semântica do documento sob a 

ótica administrativa, permitindo um nível de maior qualidade no processo de 

organização e gestão documental das instituições públicas e privadas. 

 Numa acepção contemporânea, esta diplomática, originada da análise dos 

diplomas medievais, passa a ocupar-se da crítica dos tipos documentais e dos 

organismos produtores dos documentos contemporâneos. 

 Alguns autores passam a referir-se a esta nova disciplina como tipologia 

documental, identificação tipológica, diplomática especial ou diplomática 

contemporânea. Mas, parece evidente que a maior parte deles concorde, conforme 

afirmação de Bellotto (2004, p. 52), que “a tipologia documental é a ampliação da 

diplomática na direção da gênese documental e de sua contextualização [...]”. 

 A consolidação dos conceitos e a sistematização dos procedimentos da 

identificação a partir dos anos de 1980 e 1990, em grande parte, foram resultados 

dos esforços, da persistência e da dedicação dos grupos de trabalho dos arquivos 

municipais espanhóis e do Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos 

Administrativos do CIA, os quais influenciaram o seu uso e disseminação em vários 

países ibero-americanos. 



 

 

112 

  Ao considerarmos esta metodologia como uma ferramenta fundamental para 

o tratamento de fundos arquivísticos acumulados, independentemente de que 

atividade ou campo do conhecimento estes documentos estejam vinculados, 

reforçamos a necessidade que os arquivos de arquitetura devem ser objeto de 

estudos que envolvam a identificação de tipologia documental, visto que, 

apresentam também acúmulo de documentos que inviabiliza sua difusão e causa 

uma incapacidade de administração e conservação do arquivo.  

Lembramos também que mesmo sendo conhecidos por serem constituídos 

por documentos não textuais, incluindo documentos cartográficos e documentos de 

representação gráfica em geral, esses arquivos são possuidores de quantidades 

expressivas de documentos textuais e tipos documentais pouco explorados pelos 

arquivistas.  

 De forma semelhante aos grupos de trabalhos dos arquivos municipais 

espanhóis, nas décadas de 1980 e 1990, nos arquivos de arquitetura também se 

formaram vários grupos de trabalho, objetivando a busca de soluções para o grande 

volume documental e a incapacidade de gestão dos arquivos. 

 No caso dos arquivos de arquitetura, o impulso inicial foi dado pela criação da 

Seção de Arquivos de Arquitetura do CIA em 1988, a qual liderou a formação de 

grupos e encontros técnico-científicos para a discussão das questões principais 

neste campo específico: produção de séries e identificação dos produtores, 

identificação e descrição de tipos documentais, conservação e seleção de 

documentos, disseminação de informação, suporte físico, conteúdo informacional e 

produção documental. 

 No Brasil, os efeitos foram sentidos a partir dos anos de 2000 com a 

publicação de artigos, criação de encontros e seminários organizados por 

instituições públicas arquivísticas e universidades, culminando com a criação         

em 2006 da Câmara Setorial de Arquivos de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo  

do Conselho Nacional de Arquivos. 

A condução desta presente pesquisa buscou fundamentos teóricos e 

conceituais apresentados pela literatura arquivística e arquitetônica que ratificassem 

a metodologia de identificação nos arquivos de arquitetura. Este trabalho 

investigativo resultou na aplicação dos instrumentos de identificação nos 

documentos referentes ao projeto de construção da Universidade do Amazonas, 
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custodiados pelo Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da UFRJ. 

Este estudo de caso empreendido nos leva a defender que a identificação de 

tipologia documental, como metodologia, vem reafirmar a natureza singular do 

documento constante dos projetos de arquitetura e construção em geral, como 

elementos de prova, sem desprezar seus tradicionais elementos artísticos e técnicos 

tão valorizados pela arquitetura.  

Ao fazer uso de uma leitura única para além do próprio documento, 

promovendo um enfoque na ação, nos procedimentos e no contexto de produção, 

garante a extração de dados correspondentes à realidade e mais do que isso: 

possibilita objetivamente executar leituras retrospectivas da gênese de um 

documento genuinamente arquivístico. 

Acrescentamos ainda, que a identificação traz para o campo arquivístico uma 

maior confiabilidade para gerar comparações e tomar decisões sobre critérios de 

recolhimento e conservação dos documentos produzidos e acumulados nos arquivos 

de arquitetura, facilitando consequentemente a preparação do terreno para a 

execução das demais funções arquivísticas. 

Ao utilizar os parâmetros da diplomática contemporânea em uma etapa da 

organização de um arquivo permanente, esta metodologia revelou-se como uma 

ferramenta eficaz para acentuar a proveniência e organicidade perdida pelos efeitos 

danosos de processos de acumulação de massa documental, iniciados nos 

escritórios técnicos de arquitetura até o recolhimento à entidade custodiadora. 

 A discussão travada nesta pesquisa buscou os fundamentos conceituais, 

levando em consideração os aspectos da natureza operacional dos arquivos de 

arquitetura que sustentassem a aplicação dos procedimentos metodológicos da 

identificação, não só nos documentos textuais, mas também nos demais 

documentos de origem gráfica e cartográfica, resultantes dos processos 

estabelecidos durante a concepção e execução do projeto de construção.  

Por outro lado, ao analisar os atores e contribuintes envolvidos na gênese 

documental, esta pesquisa não se destinou só a compreender as questões 

estruturais envolvidas nos processos de produção e acumulação documental, mas 

também em uma perspectiva de totalidade, num processo de envolvimento social 

entre vários profissionais com interesses legítimos na organização e disseminação 

de informações arquitetônicas e de construção civil em geral. 
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 Apesar dos desafios encontrados ao longo desta pesquisa, foi a preocupação 

de um profissional de arquivo com a produção de conhecimento, através de um 

olhar mais reflexivo sobre seu objeto de trabalho cotidiano, tendo como horizonte 

alimentar as práticas profissionais nos arquivos, que tornou possível a generalização 

das lições aqui assimiladas.  

Consideramos que estes acertos foram o grande aprendizado desta pesquisa, 

pois comprovou que a investigação científica é o grande fundamento para 

desenvolver metodologias e novos procedimentos no campo arquivístico em geral.   

Neste contexto, enfim, acreditamos que o método proposto pela identificação, 

utilizando parâmetros de análise da diplomática contemporânea pode, sem dúvida, 

subsidiar o arquivista com ferramentas metodológicas, procedimentais, 

generalizáveis e válidas como recursos arquivísticos de tratamento técnico-

documental nos estudos que objetivem compreender como se sustenta a gênese 

documental arquitetônica.  

Logo, no primeiro contato com a massa documental acumulada esta 

metodologia tornou possível a reconstrução dos processos pelos os quais os 

documentos de arquitetura foram originalmente produzidos e reunidos.                     

A diplomática contemporânea forneceu os parâmetros utilizados nos instrumentos 

de identificação que sob certas condições indagaram sobre: a autenticidade; autoria 

e pessoas contribuintes; condições de uso e elaboração documental; destinatários; 

quais os propósitos e objetivos do documento; contexto; normas de constituição da 

entidade produtora e documentos complementares ou relacionados. 

A escolha dos documentos pertinentes para este trabalho de pesquisa não foi 

algo fácil e que tenha se definido de imediato. É possível que documentos 

relevantes não estejam entre os que são habitualmente considerados como 

importantes na organização documental preconizada pela arquitetura, pois em 

muitas circunstâncias nos processos de organização de arquivos de arquitetura, 

envolvendo a estruturação dos quadros de arranjo, percebe-se na literatura uma 

predileção por documentos cartográficos de cunho artístico em detrimento de outros 

documentos, considerados por nós, de igual importância.  

A identificação de tipos documentais comprova que muitos documentos pouco 

explorados pelos pesquisadores e arquivistas nos arquivos de arquitetura são 

capazes de proporcionar informações muito significativas e, por possuírem um 

entorno jurídico bem estabelecido, perpassam os tempos, mantendo sua estrutura 
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pouco alterada, o que pode facilitar os processos de classificação e descrição 

arquivística.  

Por outro lado, também não podemos desconsiderar a importância 

dispensada pela arquitetura à documentação gráfica e cartográfica que é 

verdadeiramente importante fonte de informação para toda a nossa sociedade, mas 

que não são facilmente acessíveis pelo arquivista, menos por dificuldades de acesso 

físico que por dificuldade de interpretação de sua linguagem e símbolos específicos. 

Mas, até neste critério a diplomática contemporânea comprovou-se útil ao fornecer 

subsídios para descrição deste documento.  

Esta constatação sustenta-se, pois ao considerarmos alguns parâmetros 

conceituais na análise documental e pesquisa sobre a legislação, verificamos que 

existe um elemento fixo e textual presente na grande maioria dos desenhos de 

arquitetura que, embora conhecido como legenda, é um espaço onde são inscritas 

informações importantes do documento, assemelhando-se, guardada as devidas 

proporções, ao protocolo. 

Interessantemente, a legenda, constando de conteúdo textual, também é 

regulamentada por um arcabouço jurídico-normativo (normas NBR10582 e 

NBR10068 da ABNT) que estabelece e fixa seu teor. Estas normas definem os 

elementos intrínsecos, os quais dizem respeito à identificação da pessoa jurídica 

contratante, autor, data tópica e cronológica, título e conteúdo do documento, 

escala, número de registro, número do arquivo e dados de revisão. Elementos 

esses, muito semelhantes aos apresentados por Carucci (1994, p. 68) como 

constituintes da estrutura do protocolo no documento textual. 

Cremos que o modo de representação nos documentos de arquitetura são 

características expressivas de uma consciência estética ou de um pensamento. 

Mas, sobretudo, uma linguagem própria que cria uma realidade documental 

específica, que se manifesta de modo único. Assim, vislumbramos que os estudos 

que envolvam a gênese documental possibilitam um processo investigativo amplo de 

reconhecimento de todo esse contexto, necessário a amparar a execução de 

funções arquivísticas.     

Temos que reconhecer que, embora a maior parte dos arquivistas já tenha se 

deparado com estes documentos, seja em um contato com alguma planta, no 

sentido genérico, seja através de algum processo administrativo que no seu interior 

existam outras espécies relacionadas à atividade arquitetônica, sem o conhecimento 
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da sua estrutura semântica ou de como se divide o projeto arquitetônico, que ao 

nosso ver é a pedra de toque desses arquivos, dificilmente obterá êxito em seu 

trabalho organizativo.   

Enfim, buscamos neste trabalho de pesquisa refletir a partir de pontos de vista 

da arquivística e da arquitetura, sobre metodologias, modelos de tratamento e 

concepções teóricas compartilhadas, e às vezes, antagônicas, que nos 

fundamentaram e permitiram ter uma visão ampla sobre o processo de constituição 

e acumulação dos arquivos de arquitetura. A partir disso, notamos alguns aspectos 

conceituais que atestam a necessidade destas ciências manterem uma maior 

aproximação e interdisciplinaridade, capaz de permitir soluções conjuntas e, 

portanto, mais eficazes para os problemas de organização arquivística de um objeto 

de interesse para toda nossa sociedade.  

Acreditamos que o objetivo da pesquisa, a saber, compreender como a 

identificação de tipologia documental, fundamentada nos parâmetros da diplomática 

contemporânea, pode ser aplicada em conjuntos documentais referentes a projetos 

arquitetônicos, fornecendo as bases para sua organização, foi alcançado através da 

aplicação bem-sucedida dos seus instrumentos no fundo SMP, apresentado no 

capítulo 5 – A identificação aplicada ao tratamento arquivístico do fundo Severiano 

Mário Porto do Núcleo de Pesquisa e Documentação da UFRJ: um estudo dos 

projetos de arquitetura. 

Não foi nossa pretensão tentar esgotar um tema tão vasto e complexo ou 

pormenorizar todos os aspectos que envolvem os arquivos de arquitetura. O nosso 

propósito foi bem mais modesto: apresentar com clareza e fundamentos conceituais 

mais uma contribuição teórica para o desenvolvimento da arquivística, da própria 

arquitetura, bem como da ciência da informação. 
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APÊNDICE  A – Formulários de identificação de tipos documentais 

 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE TIPO DOCUMENTAL - 01 

Denominação:  

Encargos e especificações de projeto de construção 
Espécies documentais constituintes:  

Encargos; 
Especificações. 

Atividade: 
Elaboração do anteprojeto. 

Produtor: 
Severiano Mario Porto Arquitetura e Planejamento Ltda. 

Autor: 

Severiano Mário Porto 
Mario Emílio Ribeiro 

Destinatário: 
Fundação da Universidade do Amazonas 

Contribuintes:---------------------------------------- 

Elementos externos: 

Gênero: documento textual 
Suporte: papel 
Forma: original 
Formato: caderno 

Conteúdo: 
Condições gerais não especificadas em contrato, especificações de materiais e 
equipamentos, normas e especificações de serviços, referentes ao projeto de 
arquitetura e projetos complementares. 

Documentos em anexo:----------------------------- 

Datas-limite: 1973 - 1980 

Notação: SMP.UA.3 

Localização: 2U-CX49/CX50 

Dimensão: 

09 volumes 
Legislação: 

ABNT NBR 5679:1972/1977, ABNT NBR 6492:1994 e Resolução CAU/BR Nº 
21/2012. 

Responsável pelo preenchimento: Claudio Muniz Viana 

 

Local e data: Rio de Janeiro, 10/05/2012. 
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FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE TIPO DOCUMENTAL - 02 

Denominação:  
Orçamento de projeto de construção 

Espécies documentais constituintes:  
Orçamento; 
Estimativa de custo; 
Estudo de viabilidade econômico-financeira; 
Propostas orçamentárias. 
Atividade: 

Elaboração do anteprojeto. 
Produtor: 

Severiano Mario Porto Arquitetura e Planejamento Ltda. 

Autor: 
Severiano Mário Porto 
Mario Emílio Ribeiro 
Destinatário: 

Fundação da Universidade do Amazonas 
Contribuintes: 

Vilar Câmara Jr 
Moysés Assayag 
Prohisa: projetos hidráulico-sanitários 
Planac 
Roberto Thompson Motta Arquiteto Sociedade Civil 
Elementos externos: 

Gênero: documento textual 
Suporte: papel 
Forma: original 
Formato: caderno 

Conteúdo: 
Registros sobre materiais a serem empregados no projeto de construção 
(especificação, quantidade e custo) e de prestação de serviço e mão-de-obra 
(custo), referentes ao projeto de arquitetura e projetos complementares. 

Documentos em anexo:----------------------------------- 

Datas-limite: 1980-1983 

Notação: SMP.UA.4 

Localização: 2U-CX52 

Dimensão: 

08 volumes 
Legislação: 

ABNT NBR 5679:1972/1977, ABNT NBR 6492:1994 e Resolução CAU/BR Nº 
21/2012. 
 
Responsável pelo preenchimento: Claudio Muniz Viana 

 

Local e data: Rio de Janeiro, 10/05/2012. 
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FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE TIPO DOCUMENTAL - 03 

Denominação:  
Memorial descritivo de projeto de construção 

Espécies documentais constituintes: 
Memorial descritivo de arquitetura; 
Memorial descritivo de instalações. 
Atividade: 

Elaboração dos estudos preliminares e anteprojeto. 

Produtor: 
Severiano Mario Porto Arquitetura e Planejamento Ltda. 

Autor: 
Severiano Mário Porto 
Mario Emílio Ribeiro 
Destinatário: 

Fundação da Universidade do Amazonas 
Contribuintes: 

Vilar Câmara Jr 
Moysés Assayag 
Prohisa: projetos hidráulico-sanitários 
Planac 
Roberto Thompson Motta Arquiteto Sociedade Civil 
Elementos externos: 

Gênero: documento textual 
Suporte: papel 
Forma: original 
Formato: caderno 
 

Conteúdo: 

Registros sobre critérios adotados e justificativas para elucidar aspectos 
estruturais, construtivos e de funcionamento da solução proposta. 

Documentos em anexo:------------------------------- 

Datas-limite: 1980 

Notação: SMP.UA.5 

Localização: 2U-CX51 

Dimensão: 

04 volumes 
Legislação: 

ABNT NBR 5679:1972/1977, ABNT NBR 6492:1994, NBR 13532:1995 e 
Resolução CAU/BR Nº 21/2012. 

Responsável pelo preenchimento: Claudio Muniz Viana 

 

Local e data: Rio de Janeiro, 10/05/2012. 
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FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE TIPO DOCUMENTAL - 04 

Denominação:  
Plano-piloto de projeto de construção 

Espécies documentais constituintes: 
Programa de necessidades ou programa arquitetônico; 
Memorial justificativo; 
Orçamento. 

Atividade: 
Elaboração do pré-projeto e anteprojeto. 

Produtor: 
Severiano Mario Porto Arquitetura e Planejamento Ltda. 

Autor: 

Severiano Mário Porto 
Mario Emílio Ribeiro 

Destinatário: 
Fundação da Universidade do Amazonas 

Contribuintes: ---------------------------------------- 

Elementos externos: 

Gênero: documento textual 
Suporte: papel 
Forma: original 
Formato: caderno 

Conteúdo: 
Estudos de planejamento urbano e estudos de necessidades funcionais 
correspondentes à utilização do espaço interno e à sua divisão em ambientes, 
recintos ou compartimentos, requerida para que um edifício tenha um 
determinado uso. Orçamentos de material e mão-de-obra para arquitetura e 
projetos complementares. 

Documentos em anexo:------------------------------- 

Datas-limite: 1973 

Notação: SMP.UA.6 

Localização: 2U-CX53 

Dimensão: 

01 volume 
Legislação: 

ABNT NBR 5679:1972/1977, ABNT NBR 6492:1994, NBR 13531:1995, NBR 
13532:1995 e Resolução CAU/BR Nº 21/2012. 

Responsável pelo preenchimento: Claudio Muniz Viana 

 

Local e data: Rio de Janeiro, 10/05/2012. 
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APÊNDICE  B – Inventário dos documentos identificados (Subsérie SMP.UA.FOF.A) 

 

 

1. Área de identificação:  

1.1 Código de referência: SMP.UA.FOF.A                

                                                                                                     

 
                                                        Subsérie 1:  Projeto de arquitetura da  

                                                                                    Faculdade de Odontologia e Farmácia (FOF.A) 
                      Fundo                                                      

 
Série: Projeto arquitetônico da Universidade do Amazonas 

         
 

1.2 Título: Projeto de arquitetura da Faculdade de Odontologia e Farmácia 

1.3 Datas: 1974-1975 

1.4 Nível de descrição: Subsérie 

1.5 Produtor/acumulador:  

Severiano Mario Porto Arquitetura e Planejamento Ltda., 1963-2000. 

Núcleo de Pesquisa e Documentação/UFRJ (Brasil) 

1.6 Dimensão e suporte: Documentos cartográficos: 103 itens e 83 cópias 

1.7 Sistema de arranjo: Itens documentais reunidos em etapas do projeto de 

arquitetura: estudo preliminar, anteprojeto e projeto de execução, ordenados pelo 

número sequencial dos desenhos que representam a ordem original de produção. 

 

Itens documentais:  

 
 

Notação Fase / Atividade Conteúdo data cópias 

LT01A Pré-projeto Levantamento topográfico s/d - 

LT01B Pré-projeto Levantamento topográfico s/d - 

EP.1 Estudo preliminar Planta de edificação e corte 20/01/74 - 

EP.2 Estudo preliminar Planta de edificação 24/01/74 - 

EP.3 Estudo preliminar Planta de edificação 24/01/74 - 

EP.4 Estudo preliminar Perspectiva 01/1974 - 

AP.01 Anteprojeto Planta de situação 13/05/74 2 

AP.02 Anteprojeto Planta de edificação 13/05/74 3 

AP.03 Anteprojeto Planta de edificação 13/05/74 3 

AP.04 Anteprojeto Planta de edificação 13/05/74 3 

AP.05 Anteprojeto Planta de cobertura 05/74 2 

AP.06 Anteprojeto Fachadas 05/74 3 

AP.07 Anteprojeto Cortes 05/74 2 
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AP.08 Anteprojeto Planta de edificação 05/74 3 

AP.09 Anteprojeto Planta de edificação 13/05/74 2 

AP.10 Anteprojeto Cortes 05/74 2 

AP.11 Anteprojeto Fachada 13/05/74 2 

AP.12 Anteprojeto Planta de cobertura 05/74 2 

AP.13 Anteprojeto Planta, corte e fachada 05/74 3 

AP.14 Anteprojeto Planta de cobertura 05/74 2 

P.02 Projeto executivo Planta de edificação e cobertura 06/1974 - 

P.03 Projeto executivo Cortes e fachadas 06/1974 - 

P.04 Projeto executivo Planta de edificação 06/1974 - 

P.05 Projeto executivo Planta de edificação 06/1974 - 

P.06 Projeto executivo Planta de edificação 07/1974 - 

P.07 Projeto executivo Planta de cobertura 07/1974 - 

P.08 Projeto executivo Cortes 07/1974 - 

P.09 Projeto executivo Fachada e cortes 07/1974 - 

P.10 Projeto executivo Fachada 07/1974 - 

EPE.01 Projeto executivo Corte AA s/d - 

EPE.02 Projeto executivo Corte longitudinal s/d - 

EPE.03 Projeto executivo Corte BB s/d - 

EPE.04 Projeto executivo Corte longitudinal s/d - 

EPE.05 Projeto executivo Fachada lateral s/d - 

EPE.06 Projeto executivo Fachada leste s/d - 

EPE.07 Projeto executivo Fachada principal s/d - 

EPE.08 Projeto executivo Corte transversal DD s/d - 

EPE.09 Projeto executivo Corte BB s/d - 

EPE.10 Projeto executivo Planta de edificação s/d - 

EPE.11 Projeto executivo Planta de edificação s/d - 

EPE.12 Projeto executivo Planta de edificação s/d - 

EPE.13 Projeto executivo Planta de edificação s/d - 

EPE.14 Projeto executivo Detalhe s/d - 

PE.01 Projeto executivo Planta de situação 24/06/74 2 

PE.02 Projeto executivo Planta de edificação e cobertura 06/1974 2 

PE.03 Projeto executivo Cortes e fachadas 06/1974 2 

PE.04 Projeto executivo Planta de edificação 07/1974 2 

PE.05 Projeto executivo Planta de edificação 06/1974 2 

PE.06 Projeto executivo Planta de edificação  07/1974 2 

PE.07 Projeto executivo Planta de cobertura 07/1974 2 

PE.08 Projeto executivo Cortes  07/1974 2 

PE.09 Projeto executivo Fachada e corte 07/1974 2 

PE.10 Projeto executivo Fachadas 07/1974 2 

PE.11 Projeto executivo Planta de edificação 07/1974 2 

PE.12 Projeto executivo Planta de edificação e cobertura 07/1974 2 

PE.13 Projeto executivo Planta de edificação 07/1974 2 

PE.14 Projeto executivo Planta de cobertura 07/1974 2 

PE.15 Projeto executivo Cortes e fachada 07/1974 2 

PE.16 Projeto executivo Fachadas 26/07/74 2 

PE.17 Projeto executivo Vista e corte 08/1974 2 

PE.18 Projeto executivo Planta, vista e corte 01/1975 2 
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DG.01 Projeto executivo Detalhes (gabaritos) 08/1974 2 

DG.02 Projeto executivo Detalhes (planta) 07/1974 2 

DG.03 Projeto executivo Detalhes (planta, vistas e cortes) 07/1974 2 

DG.04 Projeto executivo Detalhes (planta e cortes) 07/1974 2 

DG.06 Projeto executivo Detalhes 07/1974 2 

DG.08 Projeto executivo Detalhes 07/1974 2 

DG.09 Projeto executivo Detalhes 07/1974 2 

DG.10 Projeto executivo Detalhes 07/1974 2 

DG.11 Projeto executivo Detalhes (plantas e cortes) 08/1974 2 

DG.12 Projeto executivo Detalhes (plantas e cortes) 08/1974 2 

DG.13 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e corte) 09/1974 2 

DG.14 Projeto executivo Detalhes 07/1974 2 

DG.15 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e corte) 05/1977 - 

DG.16 Projeto executivo Planta e corte 05/1977 - 

DC.01 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 07/1974 2 

DC.02 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 07/1974 2 

DC.03 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 07/1974 2 

DC.04 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 07/1974 2 

DC.05 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 07/1974 2 

DC.06 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 07/1974 2 

DC.07 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 07/1974 2 

DC.08 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 07/1974 2 

DC.09 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 07/1974 2 

DC.10 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 08/1974 2 

DC.11 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 07/1974 2 

DC.12 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 07/1974 2 

DC.13 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 07/1974 2 

DC.14 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 07/1974 2 

DC.15 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 08/1974 2 

DC.16 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 08/1974 2 

DC.17 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 08/1974 2 

DC.18 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 08/1974 2 

DC.19 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 08/1974 2 

DC.20 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 08/1974 2 

DC.22 Projeto executivo Detalhes (vistas) 08/1974 2 

DC.23 Projeto executivo Detalhes (vistas e plantas) 08/1974 2 

DC.24 Projeto executivo Detalhes (vistas e plantas) 07/1974 2 

DC.25 Projeto executivo Detalhes (vistas e plantas) 08/1974 2 

DC.26 Projeto executivo Detalhes (vistas e plantas) 08/1974 2 

DC.27 Projeto executivo Detalhes (vistas e plantas) 08/1974 2 

DC.28 Projeto executivo Detalhes (vistas e plantas) 08/1974 2 

DC.29 Projeto executivo Detalhes (vistas e plantas) 08/1974 2 

DC.30 Projeto executivo Detalhes (plantas, vistas e cortes) 09/1974 2 

DC.31 Projeto executivo Detalhes (plantas e vistas) 09/1974 2 

DC.32 Projeto executivo Detalhes (plantas e cortes) 09/1974 2 

DS.01 Projeto executivo Detalhes (planta, vistas e cortes) 08/1974 2 

DS.02 Projeto executivo Detalhes (planta, vistas e cortes) 08/1974 2 
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APÊNDICE  C – Inventário dos documentos identificados (Subsérie SMP.UA.FOF.R) 

 

 

1 Área de identificação:  

1.1 Código de referência: SMP.UA.FOF.R            

                                                                                                    

 
                                                        Subsérie 2:  Projeto de reforma da  

                                                                                    Faculdade de Odontologia e Farmácia (FOF.R) 
                      Fundo                                                      

 
Série: Projeto arquitetônico da Universidade do Amazonas 

 

         
 

1.2 Título: Projeto de reforma da Faculdade de Odontologia e Farmácia 

1.3 Datas: 1973 

1.4 Nível de descrição: Subsérie 

1.5 Produtor:  

Severiano Mario Porto Arquitetura e Planejamento Ltda., 1963-2000. 

Núcleo de Pesquisa e Documentação/UFRJ (Brasil) 

1.6 Dimensão e suporte: Documentos cartográficos: 16 itens. 

1.7 Sistema de arranjo: Itens documentais reunidos em etapas do projeto de 

arquitetura: estudo preliminar, anteprojeto e projeto de execução, ordenados pelo 

número sequencial dos desenhos que representam a ordem original de produção. 

 

Itens documentais:  

 

Notação Fase / Atividade Conteúdo data cópias 

E.01 Estudo preliminar Planta de edificação  térreo s/d - 

EP.01 Estudo preliminar Planta de edificação térreo 07/73 - 

EP.02 Estudo preliminar Planta de edificação 1o pav. 07/73 - 

EP.03 Estudo preliminar Planta de edificação 2º pav. 07/73 - 

AP.01 Anteprojeto Planta de edificação térreo 22/09/73 - 

AP.02 Anteprojeto Planta de edificação 1º pav. 22/09/73 - 

AP.03 Anteprojeto Planta de edificação  2º pav. 22/09/73 - 

AP.04 Anteprojeto Planta de edificação 22/09/73 - 

AP.05 Anteprojeto Fachadas e cortes  22/09/73 - 

AP.06 Anteprojeto Planta de cobertura 19/09/73 - 

AP.07 Anteprojeto Plantas de edificação e  
cobertura 

03/10/73 - 

AP.08 Anteprojeto Planta de edificação, fachada, 20/09/73 - 
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cortes e planta de cobertura 

DG.01 Projeto executivo Planta de situação 10/73 - 

DC.01 Projeto executivo Detalhes (vistas, plantas e 
cortes) 

06/11/73 - 

DC.02 Projeto executivo Detalhes (plantas, cortes e 
vistas) 

08/10/73 - 

DC.03 Projeto executivo Detalhes (vistas, cortes e 
plantas) 

s/d - 
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APÊNDICE  D – Ficha de descrição de item documental 

                                  NÚCLEO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO  

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

FICHA DE DESCRIÇÃO DE ITEM DOCUMENTAL 

Notação: SMP.UA.FOF.A.EP1 

Localização: 2UCX09         

Fundo: SMP   Série: UA   Subsérie:  FOF.A          

Origem: Severiano Mário Porto Arquitetura e Planejamento Ltda. 

Aquisição: Doação 

Autor da prancha: Severiano Mário Porto; Mário Emílio Ribeiro   

Data: 24/01/1974            

Título: --------------------------------------       

Legenda/Anotações: Severiano Mário Porto Arquitetos Associados Ltda. 
  Fundação da Universidade do Amazonas 
  FOF   Faculdade de Odontologia e Farmácia – Manaus – Amazonas
  Av. Airão 
  EP-1  Estudo Preliminar  
  Planta nível I e corte esquemático     
  Desenho: Osamu / Revisão: Severiano 
 
Assinatura/Identificações:- --------------------------------------   

Conteúdo/descrição da espécie documental: Planta de edificação e corte  

Gênero documental: cartográfico 

Forma: cópia 

Reprodução: SIM(  x )  NÃO(   )                  Quantidade :      2                   

Suporte:  Papel heliográfico                             Técnica:      cópia heliográfica 

Dimensões (cm): Altura : 45 cm Largura : 77 cm        Escala do projeto : 1/200 

Autor do projeto: Severiano Mario Porto Arquitetura e Planejamento Ltda. 

Local: Manaus, Amazonas.    

Cliente/Solicitante/contratante: Fundação da Universidade do Amazonas                                                                 

Construtor:-------------------------------------- 

Assuntos: Edifício público; universidade, arquitetura contemporânea. 

Observações: ---------------------------------- 

Descrito por:  Claudio Muniz Viana  Data : 02/04/2012 
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APÊNDICE  E – Exemplos de documentos inter-relacionados ao longo das etapas e 

atividades do projeto. 

 

Subsérie 1: Projeto de arquitetura da Faculdade de Odontologia e Farmácia 

(FOF.A)  

Item documental: SMP.UA.FOF.A.LT01 –  levantamento topográfico 

- Pré-projeto 
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Subsérie 1: Projeto de arquitetura da Faculdade de Odontologia e Farmácia 

(FOF.A)  

Item documental: SMP.UA.FOF.A.EP1 – planta e corte  

- Estudo preliminar 

- Estudos iniciados a partir do documento anterior. 
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Subsérie 1: Projeto de arquitetura da Faculdade de Odontologia e Farmácia 

(FOF.A) 

Item documental:  SMP.UA.FOF.A.AP02 –  planta  

- Anteprojeto 

- Documento com alterações com base nos estudos anteriores (alterações visíveis 

com o uso de grafite e lápis de cor) 
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Subsérie 1: Projeto de arquitetura da Faculdade de Odontologia e Farmácia 

(FOF.A) 

Item documental: SMP.UA.FOF.A.PE11 

- Projeto executivo 

- Proposta definitiva para execução, iniciada e desenvolvida desde a concepção do 

primeiro desenho apresentado anteriormente. 
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ANEXO A – Formulário de identificação de séries documentais aplicado nos 

arquivos de arquitetura do Archivo General de la Administración da Espanha 
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ANEXO B – Cadastro nacional de pessoa jurídica  

 

 
CNPJ: 04.395.430/0002-91 

----------> IDENTIFICAÇÃO <--------------------------------------------------------------------------
------  

NOME:  
SEVERIANO MARIO PORTO ARQUITETURA E 
PLANEJAMENTO LTDA  

FUNDAÇÃO:  27/10/1969 

SITUAÇÃO:  CANCELADA 
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CNPJ: 04.395.430/0001-00 

----------> IDENTIFICAÇÃO <---------------------------------------------------------------------------
-----  

NOME:  
SEVERIANO MARIO PORTO ARQUITETURA E 
PLANEJAMENTO LTDA  

FUNDAÇÃO:  27/10/1969 

SITUAÇÃO:  CANCELADA 

 
 

 

 

 
 


