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RESUMO 

 

 

 
Estudo do processo de construção teórica da metodologia da identificação nas 
décadas de 1980 a 90, a partir da literatura arquivística espanhola e brasileira.  O 
termo identificação surgiu no âmbito da Arquivística na década de 80 do século XX, 
como proposta de grupos de arquivistas preocupados com a formulação de 
metodologias para solucionar o problema da acumulação de documentos em países 
ibero-americanos. Neste contexto, surge o Grupo Ibero-americano de Gestão de 
Documentos Administrativos, grupo de investigação arquivística, com o objetivo de 
analisar as características comuns e peculiaridades da arquivística ibero-americana 
no que se refere à gestão de documentos, cujos estudos realizados resultaram na 
formulação do conceito e da metodologia de identificação. Dessa maneira, o 
presente trabalho tem o objetivo descrever o contexto inicial das discussões teóricas 
sobre a metodologia da identificação e, especificamente, analisar as relações 
estabelecidas entre a Diplomática e a Arquivística no contexto da identificação e 
apontar elementos que os aproximam e os distinguem. Esta dissertação caracteriza-
se como pesquisa exploratória, de natureza teórica, cuja metodologia prevê o estudo 
sobre a noção de identificação para a Espanha e Brasil, que nortearam as práticas 
desenvolvidas em arquivos. Espera-se com os resultados desta pesquisa venham 
contribuir com novos elementos para a discussão sobre a identificação e para a 
construção teórica de metodologias no contexto da arquivística brasileira. 
 
 
Palavras-chave: Arquivística. Identificação. Diplomática Contemporânea. 
Metodologia arquivística. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Study of the construction of theoretical methodology of identification in the 1980s to 
90, from the archival literature Spanish and Brazilian. The term arose in the 
identification Archivist in the 80s of the twentieth century, as proposed groups of 
archivists concerned with the formulation of methodologies to solve the problem of 
accumulation of documents in Latin American countries. In this context arises the 
Ibero-American Group Management Administrative Documents, archival research 
group, aiming to analyze the common characteristics and peculiarities of archival 
Iberoamerican with regard to document management, whose studies led to the 
formulation the concept and methodology of identification. Thus, the present study 
aims to describe the initial context of theoretical discussions about the methodology 
of identification and specifically analyze the relationship between the Diplomatic 
Archives and in the context of identifying and pointing out elements that approach 
and distinguish them. This dissertation is characterized as exploratory, theoretical, 
whose methodology provides a study on the concept of identification to Spain and 
Brazil, who guided the practices developed in. It is hoped that the results of this 
research will contribute new elements to the discussion on the identification and 
construction of theoretical methodologies in the context of archival Brazilian. 
 
Key words: Archival. Identification. Contemporary diplomatic. Methodology archival.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

        

A metodologia de identificação começa a ser discutida por profissionais no 

âmbito das instituições arquivísticas. Eles buscavam métodos que auxiliassem no 

tratamento documental, principalmente de fundos acumulados, visando à 

organização dos arquivos.  

Nesse contexto de projetos de tratamento de fundos documentais 

acumulados, a metodologia de identificação é utilizada como método de aplicação 

para definir procedimentos de organização documental para as instituições 

arquivísticas. Essa característica de tratamento de documentos acumulados é 

identificada nos acervos dos países ibero-americanos pela proximidade dos 

problemas de acumulação de documentos. 

Os países ibero-americanos começaram a buscar instrumentos para a 

realização de tratamento técnico nos arquivos, especificamente em torno dos 

processos de organização de documentos acumulados, com base em análise de 

informações coletadas pela metodologia de identificação.   

Nessa movimentação dos países ibero-americanos em busca da reformulação 

dos procedimentos de tratamento de fundos documentais e de metodologias para 

auxiliar os procedimentos de organização documental, inserem-se os estudos sobre 

a identificação.  

 Essa característica de aproximação dos países ibero-americanos incide na 

problemática que eles compartilham na busca de procedimentos de organização 

documental para um enorme contingente de documentos acumulados nos depósitos 

dos arquivos, sobretudo nacionais. 

Na literatura arquivística da Espanha, observam-se estudos e experiências 

realizadas pelo Grupo de Arquivistas Municipais de Madri, coordenado por Vicenta 

Cortés Alonso. O grupo fez análises tipológicas em projetos de organização 

documental. 

Com base no modelo de construção de trabalho documental, subsidiado pelos 

processos, objetivos e finalidades da identificação, e utilizado por Maria Luisa Conde 

Villaverde, é possível perceber os elementos da identificação por meio dessa análise 

tipológica.  A apresentação das características do ato de identificar é percebida no 

tratamento documental, que são elementos necessários em qualquer acervo 
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documental, como identificação do fundo/órgão produtor, identificação de tipo 

documental e identificação de séries documentais.  

Concomitantemente com os estudos espanhóis, outros países também 

desenvolviam métodos para o tratamento documental. Devido à necessidade de 

diálogo entre esses países, surge a iniciativa de discussão por meio do Grupo Ibero-

americano de Gestão de Documentos Administrativos com a participação da 

Espanha, Brasil, Costa Rica, Cuba, México, Colômbia e Portugal. 

Esses países desenvolveram um conceito para identificação, definindo-a 

como: “Fase do tratamento arquivístico que consiste na investigação e 

sistematização das categorias administrativas e arquivísticas em que se sustenta a 

estrutura de um fundo” (CONDE VILLAVERDE, 1992, p. 18). Em 1993, o Dicionário 

de Terminologia Arquivística Espanhol incorpora essa definição de identificação, que 

passa a influenciar a construção de estudos sobre procedimentos no âmbito da 

arquivística ibero-americano.  

No Brasil, verificam-se os desdobramentos dos estudos de identificação 

realizados pelo Arquivo Nacional por meio do seu Programa de Modernização 

Institucional – Administrativa.  Os trabalhos de identificação realizados resultaram na 

publicação de manuais técnicos, que registraram experiências desenvolvidas por 

arquivistas integrantes do Grupo de Identificação de Fundos Internos – GIFI (1985); 

do Grupo de Identificação de Fundos Externos – GIFE e do Projeto de Gestão de 

Documentos (1986). 

O presente trabalho busca refletir sobre os estudos de identificação na 

literatura arquivista e uma possível influência nos países ibero-americanos, 

chegando à arquivística do Brasil. 

Não podemos deixar de notar que o conceito de identificação é incorporado 

pelo Dicionário de Terminologia Arquivística Brasileiro (2005, p. 94), que remete ao 

“processo de reconhecimento, sistematização e registro de informações sobre 

arquivos, com vistas ao seu controle físico e/ou intelectual” 1. Entretanto, não 

sabemos como isso se deu e quais foram os caminhos percorridos para construção 

desse método até ser incorporado pela literatura arquivística. Por outro lado, nesse 

mesmo período, Heloísa Liberalli Bellotto (1982) traz contribuições teóricas 

                                                     
1
 Esse dicionário não aponta o uso do conceito em outro país. Neste trabalho, utiliza-se a indicação 

do Dicionário de Terminologia Arquivística do Conselho Internacional de Arquivo (CIA/DAT). A 
remissiva para outro idioma não apresenta a indicação do termo de identificação para demais línguas. 
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significativas para o tratamento de massa acumulada em arquivos, fornecendo os 

fundamentos teóricos e a metodologia para identificação de fundos.  

Observando as definições de identificação aplicadas pelos Dicionários de 

Terminologia Arquivística da Espanha em 1993, e do Brasil, em 2005, nota-se que o 

Brasil apresenta um aspecto que difere do modelo espanhol, que é o fato de apontar 

identificação das condições físicas do acervo como elemento de estudo, abordagem 

tratada por Rodrigues (2008).  

Neste sentido, pergunta-se: Houve a influência da Espanha para o 

desenvolvimento de métodos de identificação realizados nos países ibero-

americanos, entre os anos 80 a 90? O que a literatura registra sobre este processo 

de construção teórica da metodologia de identificação que possa caracterizar uma 

proposta ibero-americana no período?  

Nessa perspectiva, o objetivo geral desta pesquisa é averiguar o contexto 

inicial do processo de construção teórica da metodologia da identificação nas 

décadas de 1980 a 90 no âmbito da literatura arquivística espanhola e brasileira. 

Como desdobramentos dos objetivos gerais deste projeto de pesquisa são 

definidos os seguintes objetivos específicos; apresentar as experiências 

metodológicas, os fundamentos teóricos resultantes, desenvolvidos na Espanha e 

no Brasil no período; analisar as relações estabelecidas entre a Diplomática e a 

Arquivística no contexto da identificação; discutir os modelos metodológicos 

apontando elementos que os aproximam e os distinguem.  

Como já foi dito, esta pesquisa é de natureza exploratória, cujos 

procedimentos metodológicos consistem no levantamento bibliográfico, na revisão 

de literatura e na análise dos modelos que fundamentam a construção teórica da 

noção de identificação. 

Considerando os objetivos propostos, realizou-se a revisão de literatura, a fim 

de discorrer sobre a fundamentação teórica da identificação; além disso, o estudo 

dos referencias teóricos levantados possibilitou a análise da construção da 

concepção da noção de identificação, desde os modelos propostos pelos arquivistas 

espanhóis até a perspectiva da identificação brasileira.  

O tema deste trabalho está inserido no contexto teórico da Arquivística como 

metodologia que permite investigar as relações orgânicas verificadas entre os 

documentos, e o seu órgão tem definido o seu escopo sobre os documentos de 
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arquivo no aspecto da informação orgânica2, que está relacionada à informação 

enviada e recebida no âmbito de uma missão. Sendo assim, a informação orgânica 

é produzida em decorrência de informações registradas e produzidas dentro do 

contexto organizacional resultante das funções e atividades refletidas pelo fluxo 

informacional. 

 A Arquivística e a Ciência da Informação enfatizam as demandas de uso de 

informação, assim como a identificação também está relacionada aos processos 

informacionais e permite estruturar os fluxos documentais.  

Considerando que a Ciência da Informação destaca os estudos sobre a 

informação, a Arquivística compartilha do mesmo objetivo, que é a produção do 

conhecimento arquivístico em relação à organização da informação, principalmente 

quando tratamos da análise do contexto informacional e a análise de tipos 

documentais resultantes da organização arquivística.  

Esta pesquisa pode contribuir para a organização e a disseminação das 

informações presentes nos arquivos, especificamente na linha de pesquisa de 

Fluxos e Mediações Sociotécnicas da Informação, que integra o Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação (PPGCI), no Instituto de Artes e Comunicação 

Social (IACS) da Universidade Federal Fluminense (UFF). Essa linha de pesquisa 

investiga os processos informacionais e comunicacionais, considerando as relações 

entre as tecnologias da informação e da comunicação e os diferentes campos do 

conhecimento científico e técnico, os seus padrões, as demandas e o uso de 

informação, tendo em vista o estudo da geração, organização, representação e 

gestão da informação. Além disso, considera-se que existem processos 

relacionados organização arquivística, e estes processos são objetos de estudo da 

Ciência da Informação. 

Com base em tais aspectos levantados nesta etapa do estudo, evidencia-se a 

pertinência desta pesquisa, que busca contribuir para a sistematização e 

organização do conhecimento arquivístico.   

A dificuldade em encontrar na literatura arquivística materiais bibliográficos 

referentes à identificação justifica a opção metodológica apresentada nesta 

pesquisa. A partir da realização do levantamento sobre os autores que mencionam e 

definem o que é a identificação no contexto da arquivística espanhola e brasileira, 

                                                     
2
 Os autores Jean Yves Rousseau e Carol Couture  trabalham com a noção de informação orgânica. 
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sistematiza-se por meio de um quadro as definições sobre a identificação. Tais 

aspectos serão detalhadamente tratados no capítulo referente à metodologia desta 

pesquisa. 

Para tanto, pauta-se, principalmente, no levantamento de estudos sobre a 

prática da identificação, bem como nos procedimentos de organização documental, 

nos quais se vislumbra a prática da identificação e a noção teórica que norteou tais 

práticas, considerando o recorte de periodicidade dado para tal constatação (anos 

80 e 90 do século XX) e o contexto espanhol e brasileiro. 

O texto foi estruturado em seis capítulos, incluindo esta introdução (Capítulo 

1). Em seguida, o capítulo 2 refere-se à Arquivística ibero-americana e o seu 

contexto de desenvolvimento teórico-metodológico acerca dos arquivos; já no 

capítulo 3, busca-se abordar a interdisciplinaridade da Diplomática e a Arquivística e 

a sua pertinência no contexto de discussões sobre a identificação; no capítulo 4, 

abordamos os aspectos referentes ao conceito de identificação em uma 

retrospectiva histórica, sobre a noção de identificação como metodologia para 

tratamento dos arquivos registrada na literatura arquivística espanhola e brasileira. 

No capítulo 5, são tratados os procedimentos metodológicos usados para 

desenvolvimento desta pesquisa, como ocorreu o levantamento dos pontos que a 

fundamentam, a forma de análise proposta e os resultados obtidos – dois quadros 

de análise que aponta o processo, objeto e finalidade das definições abordadas nos 

na Espanha e no Brasil. Esse quadro possibilitou as indagações sobre semelhanças 

e diferenças na consolidação da noção de identificação nos dois países. Por fim, o 

capítulo 6 apresenta as considerações finais, retomando os principais tópicos e 

questões desenvolvidas durante a pesquisa e as suas respectivas conclusões.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

A natureza desta pesquisa caracteriza-se por ser de cunho bibliográfico e 

exploratório, uma vez que a fundamentação teórica realizada com base no 

levantamento bibliográfico da literatura científica é parâmetro basilar tanto para a 

investigação e reconhecimento daquilo que já se produziu sobre a identificação, 

como para atender ao objetivo de verificar as influências da concepção da 

identificação espanhola na metodologia de identificação brasileira. 

A característica exploratória deste estudo justifica-se ainda por se tratar de 

um tema pouco investigado. Por essa razão, tem-se o propósito de desenvolver, 

esclarecer e delimitar as questões relativas à identificação, oferecendo uma visão do 

panorama sobre o tema, com base na elaboração da metodologia apresentada 

neste estudo. 

Tendo em vista esse caráter exploratório e documental da pesquisa, utilizou-

se o método histórico, pois ele: 

 

[...] consiste em investigar acontecimentos, processos e 
instituições do passado para verificar a sua influência na 
sociedade de hoje, pois as instituições alcançaram sua forma 
atual através de alterações de suas partes componentes, ao 
longo do tempo, influenciadas pelo contexto cultural particular 
de cada época. Seu estudo, para uma melhor contribuição do 
papel que atualmente desempenham na sociedade, deve 
retomar aos períodos de sua formação e de suas modificações. 
(LAKATOS; MARCONI, 1983, p. 80). 

 
       Este estudo sobre a identificação na literatura arquivística espanhola e 

brasileira, por meio da construção histórica desse método de trabalho, pretende 

investigar os acontecimentos ligados a essa metodologia arquivística ao longo da 

data delimitada, visando contextualizar o seu surgimento e as suas características 

até chegarmos aos dias atuais, contribuindo para os procedimentos de organização 

de documentos nas instituições arquivísticas.  

        A primeira etapa metodológica da pesquisa – a fundamentação teórica – foi 

realizada com base na delimitação de três fases norteadoras que subsidiaram sua 

natureza documental-bibliográfica: as fontes, a demonstração dos dados e a análise 

dos resultados. 
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2.1  As fontes consultadas para a fundamentação teórica 

 

      Em relação às fontes consultadas, os manuais publicados por instituições 

arquivísticas de países ibero-americanos, acessados por meio de consultas aos 

sites institucionais, foram privilegiados como fontes documentais; grande parte 

desses manuais possui edições esgotadas.  

      Foram realizadas consultas às bibliotecas particulares e pesquisas em anais 

de eventos científicos, os quais relatam experiências de aplicações metodológicas 

relativas à identificação e recortes teóricos que lhes fundamentam. Também foram 

analisados, ainda, artigos sobre o tema em revistas nacionais e internacionais, bem 

como em teses e dissertações. 

Executou-se o levantamento de bibliografia com base na etapa de 

identificação de material relevante para a pesquisa, por exemplo: teses, periódicos 

científicos, anais de eventos, livros e dissertações, além dos manuais e normas para 

construção de instrumentos e boletins. Graças ao contato estabelecido pela minha 

orientadora, a professora Ana Célia Rodrigues, juntamente com María Pilar Pacheco 

Zamudio, atual diretora do Desenvolvimento e Normatização Arquivística do Arquivo 

Geral da Nação do México, foi possível o acesso ao Boletim do Sistema Nacional de 

Arquivos de 1984, cuja edição encontra-se esgotada e é uma obra importante para a 

análise e as experiências mexicanas no período estudado. 

  Diante da escassez de material bibliográfico, iniciou-se a busca por sites de 

Arquivos Gerais ou Nacionais dos países ibero-americanos, por anais de evento e 

instrumentos publicados por instituições arquivísticas, que relatam experiências 

desenvolvidas sobre o tema de identificação. No que se refere aos anais de eventos 

disponibilizados por meio dos sites, muitos apresentavam edições esgotadas ou 

direcionavam o pesquisador para alguma página ou link que não apresentava mais 

informação, dificultando ainda mais o levantamento de fontes. 

Em relação aos anais de eventos no Brasil, foram levantados eventos e 

publicações que eram resultados de intercâmbio de arquivistas ibero-americanos, 

principalmente com o Arquivo Nacional, a partir da década de 80. Do exterior, 

encontramos no Brasil a Primeira Jornada sobre Metodologia para a Identificação e 

Avaliação de Fundos Documentais das Administrações Públicas, empréstimo da 

professora Ana Célia Rodrigues, que sistematizam todas as experiências 

espanholas sobre identificação. 



17 
 

Os livros foram, em sua maioria, adquiridos por meio de empréstimo à 

biblioteca pessoal de minha orientadora, assim como as teses e dissertações que 

foram disponibilizadas desse acervo pessoal. Também consultamos manuais 

técnicos publicados em 1985, que registram as experiências brasileiras de 

formulação de propostas de identificação. 

Através desse relato bibliográfico, demonstra-se a dificuldade encontrada 

para localizar bibliografia sobre o tema de identificação na década de 80 e 90. Nesta 

análise, percebe-se que as referências julgadas como relevantes nesta pesquisa, 

em sua maioria, foram cedidas por Ana Célia Rodrigues e seu acervo pessoal sobre 

o tema da identificação. Essas observações permitem constatar a escassez e o 

déficit de literatura, bem como a pouca disponibilidade do material sobre a 

identificação, e isso ocasiona dificuldades para conformar algumas verificações 

sobre o assunto estudado. 

Constata-se que as obras bibliográficas são encontradas, majoritariamente, 

em bibliotecas e/ou acervos particulares, o que torna ainda mais problemática a 

questão do acesso às fontes bibliográficas e documentais sobre o tema. Ressalta-

se, dessa forma, o déficit constatado na literatura sobre a temática já no primeiro 

momento de investigação teórica e metodológica sobre identificação nas principais 

fontes de informação.  

 

 

2.2  A forma de demonstração dos dados e análise das fontes  

 

Em relação ao segundo elemento componente da fundamentação teórica – a 

forma de análise –, foi necessário considerar como e por meio de quais 

procedimentos e elementos chegar-se-ia à apresentação e demonstração dos dados 

obtidos com a pesquisa, e de que modo elegeu-se a elaboração do quadro que 

represente a noção da identificação no contexto da Arquivística Espanhola e 

Brasileira, explicitando, dessa forma, as definições de elementos da análise 

pretendida como a noção, o processo, e a finalidade, além de o porquê de tais 

elementos serem tão essenciais para a análise da identificação. 

Ressalta-se que as definições da identificação permitem analisar elementos 

que estão intrinsecamente incorporados a tais definições. Por isso, julga-se 

conveniente demonstrá-los no quadro a fim de que tal constatação possa ser 
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observada. Tais elementos consistem em: processo, objeto e finalidade. 

Para efeito de esclarecimento, discrimina-se e se explica abaixo os campos 

de análise que compõem os quadros metodológicos de definições da identificação: 

 

 Autor: Este campo pretende destacar nominalmente os teóricos 

acerca do tema de identificação e evidencia o período em que o 

autor os elaborou. 

 Termo: Evidencia-se o termo e/ou conjunto de termos (palavras) os 

quais os autores consideram como definições de identificação. 

 Definição: Considera-se a formulação das exposições e defesa dos 

autores sobre a compreensão e significação do que consiste o 

termo identificação em suas visões. 

 Processo: Entende-se por processo o método, sistema, modo de 

fazer uma coisa. O conjunto de manipulações para obter um 

resultado. O processamento. 

 Objeto: Contempla-se no campo objeto o “fim”, o “motivo”, o 

“escopo”, bem como a “causa” para a qual a identificação serve 

como parâmetro metodológico. 

 Finalidade: Esse elemento consubstancia qual é o propósito da 

aplicação do método de identificação, para que ele realmente serve. 

 

Esses elementos estruturam os quadros de definições de identificação na 

literatura arquivística espanhola e brasileira, respectivamente: 

 

 

Autor 

 

Termo 

 

Definição 

Elementos de análise 

Processo Objeto Finalidade 

 

 

2.3  Os resultados alcançados 

 

 

O terceiro e último elemento eleito para nortear a fundamentação do escopo 

bibliográfico-documental da pesquisa consistiu em analisar as diferenças e 
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semelhanças entre as ideias e os autores estudados na perspectiva que 

fundamentam a noção de identificação no período entre os anos 80/90, de modo a 

demonstrar como tal respaldo estabeleceu-se na base do conceito construído sobre 

identificação e publicado nos dicionários de terminologia arquivística na Espanha e 

no Brasil. 
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3 A DIPLOMÁTICA E A ARQUIVÍSTICA: uma relação interdisciplinar 

 

 

Este capítulo apresenta a trajetória da Diplomática, desde os documentos 

medievais até a sua contribuição para os documentos contemporâneos, passando 

pelo seu objetivo, no século XVII, de comprovar a autenticidade de documentos 

eclesiásticos, verificando se é falso ou verdadeiro, até a sua contribuição para a 

Arquivística e o aspecto de análise dos documentos na conjuntura de inter-

relacionamento dos documentos no contexto de produção. 

A apresentação do referencial teórico da Diplomática é necessária, devido ao 

fato de que há contribuição dos elementos dessa ciência para a Arquivística, em 

relação à análise crítica documental aplicada ao campo arquivístico, a fim de 

estabelecer a gênese do documento ligado à atividade administrativa. Então, com 

base nos elementos da Diplomática, inseridos no campo da Arquivística, apresenta-

se neste capítulo a interdisciplinaridade entre os dois domínios de conhecimento, 

que também se relaciona com o método da identificação arquivística estabelecendo 

o vínculo entre os documentos e a ação administrativa a qual lhe deu origem. 

 
3.1 A trajetória da Diplomática  

 

A Diplomática surge como ciência no século XVII, a partir do manual De re 

diplomática libri VI, de Jean Mabillon, cuja finalidade da metodologia era estabelecer 

regras para comprovar a autenticidade de documentos eclesiásticos. Dessa forma, 

Mabillon traça um método lógico que ajuda na investigação da autenticidade dos 

“diplomas” emitidos pelas chancelarias e guardados nos arquivos com acesso 

restrito apenas aos magistrados.   

 Esse método de identificar os elementos subsidiados pela Diplomática 

Clássica fundamenta a comprovação de alegação do “diploma”, ou seja, analisar o 

documento verificando se é falso ou verdadeiro. Como afirma Bellotto (2004, p. 47), 

nesse período não havia uma definição clara do que era documento, mostrando 

ausência das características que se conhecem atualmente.  

  O método proposto por Mabillon consiste na investigação dos caracteres 

externos (saudação, selo e assinatura), elementos dados pela forma do “diploma” 
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(documento medieval) para analisar a legalidade da estrutura, visto que é uma 

análise que necessitava de subsídios legais amparados pelo Direito.  

Rondinelli (2005, p.45) aponta que, 

 

Em 1989, por ocasião da II Conferência Européia de Arquivos, 
promovida pelo Conselho Internacional de Arquivos, Francis Blouin 
falou sobre o crescente interesse dos arquivistas europeus e norte-
americanos em retomar e adaptar a diplomática aos documentos 
modernos [...]. 
 

 Da mesma forma que Paola Carucci, na Itália, e Luciana Duranti, no Canadá, 

esses arquivistas europeus e norte-americanos desenvolvem estudos sobre a 

Diplomática (RONDINELLI, 2005, p.45). 

 Paola Carucci (1994), ao estudar sobre a Diplomática, concluiu que 

podemos reconhecê-la como disciplina aplicada ao campo arquivístico, onde 

encontra relevância nos estudos sobre a gênese documental principalmente na 

visão dos documentos contemporâneos. A definição sobre a gênese do documento 

de arquivo tem seu fundamento na relação da ação jurídica expressa pelo ato 

representado por meio dos caracteres formais do documento embasadas na lei ou 

no regulamento que define a sua produção. Esses elementos de caracteres 

constitutivos definidos pela lei expressam o valor jurídico do documento, ou seja, 

torna-o probatório do ato que lhe deu origem. Para a autora, a identificação da 

gênese consiste em analisar o ato jurídico expresso na forma do documento 

associado à relação estabelecida com o órgão produtor, sendo esta a base para 

elaboração de um registro documental, independentemente do seu suporte.  

 No Canadá, Luciana Duranti desenvolveu estudos referentes à diplomática 

arquivística; alguns de seus apontamentos revelam que a “ciência arquivística” é 

uma disciplina que estuda fatos específicos relacionados à atividade administrativa. 

Consequentemente, o conhecimento da estrutura administrativa, dos processos de 

trabalho e das formas documentais permite ao arquivista simplificar os 

procedimentos burocráticos e adaptá-los como critério para os sistemas de 

classificação e recuperação da informação.  

 Do ponto de vista de Duranti (1995, p.7), a Diplomática estuda o documento 

escrito, um registro documental criado ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, 

como:  
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[...] resultado de uma ação intelectual de escrever as idéias e possuir 
uma forma (estrutura documental e sintática regida por regras de 
ordenação). De certa maneira, essas formas refletem estruturas 
políticas, legais, administrativas, econômicas e culturais, trata-se de 
uma visão maximalista do Estado refletido no registro documental. 

 
 

 Segundo Duranti (1995), o documento arquivístico seria muito mais que 

suporte, forma e conteúdo. Assim, os elementos do documento são representados 

pelo “fato” e a “vontade de ser origem”, por meio de um propósito específico e 

característico da sua produção relacionada ao ato que lhe deu origem.  

A Diplomática estuda o documento, importando-se em estabelecer o fato e a 

ação que o originou, manifestados pela vontade, como a origem de um ato; 

devendo, para tanto, respeitar três requisitos: a circunstância da escrita, a natureza 

jurídica do fato comunicado e a forma. 

 Duranti (1995, p.3), ao ponderar sobre o método de Mabillon de análise do 

documento produzido no período medieval, afirma que os elementos apresentados 

como elementos intrínsecos e extrínsecos são interessantes tanto para a 

Diplomática como para a Arquivística. No entanto, o objetivo da Arquivística estaria 

centrado na extração do produtor, na função e na autenticidade, como prova da 

gestão.  

Para a autora, “[...] os elementos intrínsecos da forma documental são 

considerados como componentes integrais de sua articulação intelectual: o modo de 

apresentação do conteúdo do documento, ou as partes que determinam o teor do 

todo” (DURANTI, 1995, p. 8). Tais elementos intrínsecos possuem as características 

de conteúdo substantivo do documento que é a ação. 

 Os elementos extrínsecos da forma documental são considerados aqueles 

que constituem o aspecto do documento, da sua aparência externa, como o suporte, 

o texto, a linguagem, os sinais especiais, os selos e as anotações.  

 Ao definir a análise crítica do documento, esses elementos analisam a gênese 

documental, “a manifestação de vontade”, do órgão produtor por meio dos 

elementos jurídicos, que integram o documento. Nessa perspectiva exposta por 

Duranti, os estudos aplicados à Diplomática dos documentos medievais podem ser 

aplicados aos documentos atuais.  

Em relação ao contexto atual, é importante esclarecer que os métodos e 

princípios que foram estabelecidos com base nos manuais de Diplomática, 
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publicados no século XIX, não alteram o método de análise crítica dos documentos, 

mas introduz esse método de análise para os documentos contemporâneos. 

Para tanto, deve-se analisar o documento dentro de um contexto de relações 

estabelecidas em sua origem, ou seja, no âmbito dos procedimentos administrativos 

desenvolvidos pelo órgão produtor.  

Para Manuel Romero Tallafigo (1994), a Diplomática Contemporânea, como o 

autor a denomina, é um instrumento para a administração pública e privada, tendo o 

olhar direcionado para a tipologia documental, direcionado à gênese e à “lógica 

orgânica dos conjuntos documentais”.  

 O objeto da Diplomática para Romero Tallafigo (1994, p, 20), fundamentado 

em Giovanna Nicolaj, é de que 

 

O documento nunca pode ser uma realidade isolada das demais que 
conformam a história. O documento é um fragmento da história e 
também um todo "contínuo" dentro da sintonia total do homem 
através da civilização. Cada documento singular é nada mais que um 
ponto de uma linha contínua e ininterrupta. 
 

 

A tentativa de definição de qual seria o objeto da Diplomática e do seu papel 

no contexto da arquivística coincide com a tentativa de conseguir o melhor 

testemunho ou informação para a administração e os administradores. Dessa forma, 

as categorias diplomáticas são como um instrumento imprescindível para melhor 

reconhecer e conservar os documentos provenientes de uma ação.  

Romero Tallafigo (1994) também indica que esse instrumento da crítica 

documental se trata de um método objetivo para a administração pública e privada, a 

fim de racionalizar a produção documental com a finalidade de atingir a 

normalização, concretizando as atividades rotineiras de registro da gestão 

administrativa. 

 Essa “nova Diplomática” recebe diferentes denominações por parte desses 

autores. Para Paola Carucci, é Diplomática Contemporânea; para Luciana Duranti, é 

Diplomática Arquivística. Verifica-se posteriormente que Heloísa Liberalli Bellotto a 

denomina como Tipologia Documental, seguindo autores espanhóis, como Vicenta 

Cortés Alonso e Antonia Heredia Herrerra.  
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Bellotto (2004, p. 52) trata a Diplomática como Tipologia Documental: “uma 

ampliação da diplomática na direção da gênese documental e da contextualização 

das atribuições, competências, atividades da entidade geradora ou acumuladora”.   

Para compreender melhor o que vem a ser o objeto da Diplomática na visão 

de Bellotto (2004), há necessidade de ampliação de seu objeto, que é a tipologia 

documental, considerando que precisa definir o que é tipo documental. Para a 

autora, o tipo documental é “a configuração que assume a espécie documental de 

acordo com a atividade que a gerou” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996). O tipo 

documental configura a espécie somada à atividade que, por sua vez, está 

submetida à missão da entidade ou instituição e possui ligação com a ação, 

podendo afirmar que o tipo documental é a espécie mais a atividade, sendo a 

relação determinante para a produção do documento, uma vez que resulta a origem 

do tipo documental.  

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p. 77) define a 

espécie documental como “divisão de gênero documental que reúne tipos 

documentais por suas características comuns de estruturação de informação. São 

exemplos de espécies documentais: ata, carta, decreto [...]”. 

Para Bellotto (2004), a espécie e o tipo são o objeto da Diplomática. E ainda 

define o modelo diplomático, mediante algumas observações: 

 
No entanto, o modelo diplomático funciona para os documentos 
públicos (relações Estado-cidadão) quase que do mesmo modo que 
as “formas notariais” funcionam para os documentos privados 
(relação cidadão-cidadão). Tanto uns quanto outros, se 
incorretamente veiculados, invalidam a aplicabilidade legal do seu 
conteúdo. Trata-se, portanto, de documentos escritos, legalmente 
válidos e revestidos de determinadas formalidades; sendo prova 
jurídica ou administrativa de um ato, são objeto da diplomática. 
(BELLOTTO, 2004, p.45) 

   

Na ótica de Riesco Terrero (2005, p.15), a Diplomática é uma disciplina 

dotada de métodos próprios, sedimentados no documento de caráter histórico e 

jurídico-administrativo que fixa seu método no exame dos caracteres intrínsecos e 

extrínsecos do documento.  

Já na percepção de Delmas (1996), a análise da Diplomática contemporânea 

tem como objetivo a informação orgânica, portanto: 
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À noção de um documento institucional deveria ser incluso o conceito 
de informação orgânica que é uma parte disto, mas que atualmente é 
o elemento que o distingue [...]. Essa informação não é o suporte 
físico, mas a informação que corresponde às regras, construções, 
linguagens, procedimentos, validações precisas pertinentes a sua 
ação e, antes de qualquer reconstrução ou discurso histórico. [...]. 
Qualquer informação, já no momento em que é criada ou recebida 
por um organismo ou um indivíduo, no curso de uma atividade, é 
arquivo e parte de um fundo arquivístico do seu autor ou destinatário, 
com um status parecido com os documentos mais antigos. 
(DELMAS, 1996, p. 441) 

 

O autor chama a atenção para a informação orgânica, pois essa informação 

não se refere ao suporte físico, mas sim ao contexto em que foi produzido o 

documento de arquivo, assim a relevância do documento reside na construção, nas 

linguagens, nos procedimentos administrativos dentro do seu contexto de produção. 

O autor defende que “o problema atual não é só a questão da autenticidade, mas 

também o valor da informação que está associada a isto” (DELMAS, 1996, p. 442). 

O que evidencia o objeto da Diplomática pelo viés da análise crítica do 

documento são as observações sobre a estrutura do documento – as características 

dos elementos intrínsecos e extrínsecos validados pelo ato jurídico e administrativo. 

A Diplomática é usada como método de análise nos arquivos, em que esse novo 

campo de estudo, a análise tipológica, possibilita estabelecer a proveniência do 

documento, fixando os parâmetros para o tratamento documental. 

Os autores seguem certa consonância em relação ao surgimento da 

Diplomática do período medieval e na sua prerrogativa de análise da autenticidade 

dos “diplomas”. Já a sua incorporação pela Arquivística segue no interesse de 

análise crítica aos documentos contemporâneos produzidos pela administração, 

cujos objetivos se materializam nas informações sobre o órgão produtor e na ação 

desses registros documentais inseridos no contexto da instituição ou entidade. 

No próximo item, identifica-se a incorporação da Diplomática pelo campo 

arquivístico. O seu objetivo de análise crítica de documentos é aplicado não mais 

para provar sua veracidade: destina-se à contextualização da estrutura 

organizacional e das funções que lhe deram origem com a coleta de elementos na 

aplicação da análise crítica documental. 
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3.2 A relação interdisciplinar entre a Arquivística e a Diplomática 

 

No século XVII, registram-se experiências no campo da “Ciência” com o 

intuito de atuação e desenvolvimento de pensamentos cunhados e reordenados ao 

conhecimento projetado pela razão. Isso quer dizer que não é mais aceita a 

concepção puramente da subjetividade nas ciências.  

Algumas ideias gerais sobre o conhecimento da ciência são questionadas 

pelo modelo proposto, confrontando-se com o que é sedimentado na subjetividade, 

tal como as coisas ligadas aos sentimentos, à sensibilidade estética e aos valores 

éticos (MACHADO, 2011, p. 1). 

Desde então, a estruturação da ciência aparece na correspondência dos fatos 

com ideais e precisão do conhecimento, transformando a observação dos dados 

empíricos e as hipóteses levantadas em um método de aplicação e verificação do 

campo de estudo estabelecido pela racionalidade e pela argumentação lógica. 

 As discussões no campo do conhecimento identificam os subsídios da 

objetividade, revendo os modelos postos, até então, na área do conhecimento, 

definidos pelo seu corpo teórico-metodológico. Na pesquisa científica, na amplitude 

de estudos avaliados e conduzidos pela hipótese, por meio de dados empíricos, 

esses modelos deveriam ser mensurados e verificados, remetendo as questões que 

dão margem à objetividade.  

 

Objetivismo é associado diretamente à ciência, com a verdade como 
correspondência dos fatos, com ideais de precisão e justiça absoluta, 
enquanto o subjetivismo é associado à arte, à intuição, a imaginação, 
a verdades relativas, ou dependentes de percepções mais elevadas. 
(MACHADO, 2011, p. 2) 

 
 

A estrutura construída pelo objetivismo preza pelos objetos que têm 

propriedade correspondente, por meio da linguagem de conceitos e categorias. 

Nesse sentido, as propriedades de análise dos objetos inerentes às pessoas e 

inseridas no mundo devem ser questionadas, testadas, documentadas e os métodos 

publicados utilizados com os pares. 

A ciência, conduzida pelas transformações ocorridas no campo do 

conhecimento do subjetivismo, indica interferências diretas nos investimentos de 
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análise da composição dos elementos constitutivos da argumentação lógica dentro 

do contexto das ciências. 

 Para Ziman (2003, p. 178), a ciência domina a sociedade no aspecto 

integrante das relações cotidianas desenvolvidas no dia a dia. Portanto, é notado o 

uso da ciência como recurso de sobrevivência dos seres humanos. Nesse sentido, a 

ciência se estrutura no sistema social: capitalismo, socialismo científico, totalitário e 

teocrático.   

Dessa forma, as disciplinas se estruturam a partir da interface uma com a 

outra e passam a dialogar com outras áreas na tentativa do cruzamento de 

informações para obtenção de resultados para o campo de atuação de cada uma. 

Essa relação de troca e atuação dos domínios de conhecimento é nomeada como 

“interdisciplinar”, que surgiu na década de 1960 e teve sua principal atuação na 

França e na Itália. Esse movimento ocorre pela necessidade de construção de 

conhecimento e elaboração de um novo projeto de educação.  

A autora Fazenda (1994, p.18) demonstra que a indução ao aparecimento da 

interdisciplinaridade nas disciplinas concretiza-se na “tentativa de elucidação e de 

classificação temática das propostas educacionais que começavam a aparecer 

nessa época, [...]”. 

 Pombo (2006) afirma que o processo de expansão dos domínios 

proporcionou um fenômeno de ampliação das disciplinas. Essa intencionalidade dos 

domínios de conhecimento passa a ser percebida no processo de crescimento da 

ciência, que possui a sua própria fórmula e mecanismo de subdivisão infinita do 

campo de investigação. 

 Na década de 1970, destacam-se os estudos sobre a construção 

epistemológica da interdisciplinaridade. Segundo Alves (2004, p. 141), citando 

Japiassú (1976), “[...] à interdisciplinaridade faz-se mister a intercomunicação entre 

as disciplinas, de modo que resulte uma modificação entre elas, através de diálogo 

compreensível […]”.  

 Fazenda (1994, p. 17-18) organiza teoricamente a trajetória da episteme da 

interdisciplinaridade,  

 

[...] 1970 – procurávamos uma definição de interdisciplinaridade; 
1980 – tentávamos explicitar um método para a interdisciplinaridade; 
1990 – estamos partindo para a construção de uma teoria 
interdisciplinaridade. 
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 Na perspectiva da interdisciplinaridade, encontra-se uma possível resposta 

para a aproximação da Diplomática e da Arquivística. Afirma-se que os elementos 

observados como constituintes da análise crítica documental possibilitam a 

caracterização do documento de arquivo dentro do contexto administrativo e 

organizacional.  

 Conhecendo as características dos elementos internos e externos ao 

documento e com o objetivo de encontrar o vínculo da produção documental, é 

possível evidenciar o órgão produtor. Contudo, uma ressalva deve ser feita: a 

interdisciplinaridade observada entre esses dois campos do conhecimento reside no 

fato de que ambas almejam a análise do documento de arquivo.  

Por outro lado, Bellotto (2004, p. 46) explica que o objeto da Diplomática “[...] 

são os “documentos” escritos, legalmente válidos e revestidos de formalidades, 

sendo prova jurídica e administrativa de um ato”. Os documentos expressam uma 

estrutura funcional no cumprimento de suas funções legais e administrativas, 

levando em conta que essas características constituem um documento de arquivo. 

Essas observações nos permitem acreditar que tais elementos estruturais 

relacionados aos documentos podem contribuir para os estudos da organização 

documental, principalmente, quando se trata da análise dos tipos documentais. 

 Romero Tallafigo apresenta uma abordagem bem próxima das observações 

elencadas por Bellotto (2004). O autor descreve o que seria o “diploma” (documento 

clássico) como sendo um documento revestido de linguagem própria, seguindo o 

rigor da administração do regime e baseado na estrutura e nas características 

internas e externas que eram confirmadas pelo Direito por meio das leis que 

resguardavam o Estado soberano3 (ROMERO TALLAFIGO, 1994, p.13). 

 Inicialmente, o método crítico de análise da Diplomática remetia à ideia de 

estar subjugada apenas à análise crítica dos documentos antigos, a partir do 

momento da análise crítica de documentos redefinidos pela Arquivística, bem como 

a sua extensão para análise dos documentos contemporâneos. Segundo Ghignoli 

(1991, p.1), a ciência de análise das formas dos documentos traria reflexões 

                                                     
3
 Cabe mencionar que a definição de Estado do período medieval distingue-se da atribuição do 

mesmo conceito no período da Revolução Francesa, em meados do século XVIII, quando acontecem 
transformações na história das civilizações e nos arquivos. 
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inovadoras na intenção de alargar o âmbito para além do documento de natureza 

estritamente jurídica e do âmbito de investigação para além da Idade Média.  

É dessa materialização da extensão da análise crítica documental aplicada 

pela Diplomática Clássica para a Arquivística, no sentido de expandir os elementos 

de análise, que se constitui a relação interdisciplinar da Diplomática com a 

Arquivística, notada no discurso proferido pelo arquivista Bautier e na iniciativa de 

abertura do curso de Diplomática, na École des Chartes, na França em 1821. 

 Existem dois sentidos que expressam tal inovação: 

 

1 – A reformulação do conceito de documento (testemunho escrito) 

elaborado sobre medidas legais ou fatos da natureza; 

2 – A extensão de aplicabilidade desse método para outras civilizações que 

não a medieval, até então foco da análise dos diplomatistas clássicos. 

 

Rondinelli (2005, p. 40) considera a criação da École des Charte um dos cinco 

acontecimentos principais do histórico da Arquivologia e da história dos arquivos.  

 Desse modo, ele ressalta que: 
 
 

O interesse da arquivologia pela diplomática não representa 
nenhuma novidade, uma vez que a primeira nasceu no século XIX 
como uma extensão da segunda. O que é realmente novo é a 
percepção da utilidade dos princípios diplomáticos na análise dos 
documentos modernos. (RONDINELLI, 2005, p.45) 
 

 

 A Diplomática parte do princípio de que o seu objeto de estudo é o documento 

individualizado. Quando se pensa na aproximação desses estudos com a 

Arquivística, que tem como objetivo a informação orgânica, ou seja, a necessidade 

de compreender os processos de origem dos documentos, entende-se que o 

interesse maior por parte da Arquivística é o uso dos princípios diplomáticos, e isso 

contribui para a análise de documentos modernos.  

De acordo com os avanços dos estudos sobre a Diplomática, verifica-se que 

os documentos transpassam o caráter de análise dos “diplomas” do período 

medieval, estendendo-se para os documentos que não são datados desse período. 

Além disso, de acordo com os estudos sobre os documentos no contexto orgânico, 

nota-se que o conceito do que vem a ser documento também passa por mudanças. 
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 Tal concepção pode parecer óbvia nesse momento, no entanto, essa iniciativa 

fortaleceu a Arquivologia no estabelecimento do diálogo com a Diplomática por meio 

da análise crítica documental, indicando que os princípios diplomáticos aplicados na 

Arquivologia expressam o sentido da interdisciplinaridade, pois o crescimento da 

própria ciência faz com que uma ou mais disciplinas e domínios dialoguem na busca 

de respostas umas com as outras. 

 Tognoli (2010, p. 87) defende que “a compreensão dos atos administrativos 

enquanto documentos de arquivos e sua identificação como o novo objeto de estudo 

da disciplina permite o estabelecimento de uma identidade entre a Diplomática e a 

Arquivística”. 

Em relação aos estudos de aproximação da Diplomática com a Arquivística, 

apresenta-se a possibilidade e a riqueza dos elementos extraídos por meio da 

análise crítica do documento para a organização documental. 

 Cada vez mais, encaminha-se para a hipótese de que o método de análise da 

diplomática é usado no campo disciplinar da Arquivística, embora a finalidade dos 

dois campos seja totalmente diferente. 

 

 3.3 A relação da Diplomática com a Identificação  

 

No item anterior, apresentamos a relação da Diplomática e da Arquivística 

considerando a existência de um panorama comum na aplicação da análise crítica 

do documento, em que os estudos de análise diplomática se mostram vantajosos 

para a Arquivística no estabelecimento da gênese documental. Ao aprofundar o 

conhecimento sobre a gênese documental, é necessário estabelecer o significado e 

o uso de importantes elementos relacionados à análise crítica dos documentos com 

base nos subsídios dados pela Diplomática.  

A análise diplomática – ou análise crítica de documentos – é baseada na 

reunião de elementos postos na composição e na materialização da estrutura 

documental, por meio de características internas e externas ao documento. 

Justamente essa caracterização dos elementos dado pela Diplomática possibilitaria, 

para a Arquivística, a separação de substâncias, cujo propósito está ligado à sua 

origem, resultado do ato administrativo.  

Nesse viés, Heloisa Belloto afirma que 
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[...] para analisar documentos em arquivos permanentes, sobretudo 
os fundos, cuja idade remota dificulta o levantamento de dados 
estruturais e funcionais, e no caso de situações artificiais de 
aprendizado em que se utilizam exemplos de documentos de valor 
permanente, pode-se partir da diplomática, tomando o 
documento/espécie como ponto de partida. (BELLOTTO, 2004, p.90) 

 

A autora deixa bem evidente que, nesse momento, trata-se de documentos da 

fase permanente, mas é totalmente possível aplicar os preceitos da análise 

diplomática na produção documental, ou seja, na fase corrente. Esse modelo de 

análise crítica documental é apresentado pela autora como análise tipológica no 

contexto da Arquivística: 

  

A análise diplomática tomava a espécie isoladamente, mas a análise 
tipológica vai buscá-la em seu conjunto orgânico, atingindo, já então, 
o tipo. Enquanto expressão diplomática, a espécie caracteriza o 
documento indivíduo; tem denominação imutável; vale 
individualmente pela razão de criação do documento; define-se pela 
procedência, enquanto criação; é de interesse imediato do produtor e 
do interessado, e vigora obrigatoriamente para a produção, a 
tramitação e o uso primário. Enquanto tipo documental, porém, a 
espécie só é considerada coletivamente, eivada da atividade que 
representa; define-se pela procedência e pela acumulação; interessa 
ao produtor e ao pesquisador, e tanto vigora para os arquivos 
correntes, intermediários e permanentes [...]. (BELLOTTO, 2004, 
p.89) 
 

 

Esse modelo de análise tipológica esboçada pela autora é resultado de 

pesquisas e de aplicação de métodos de organização documental apresentadas 

pelo Grupo de Trabalho dos Arquivistas de Madri, sob a coordenação de Vicenta 

Cortés. Com essa proposta de análise, destacam-se os seguintes elementos a 

serem analisados: 

 

 Tipo documental (espécie documental aliada à atividade); 

 Código da série correspondente ao Plano de Classificação; 

 Entidade produtora/acumuladora e suas atribuições; 

 Atividade que gera o tipo documental; 

 Destinatário; 

 Legislação que cria a entidade e regula a função e atividade; 

 Tramitação; 



32 
 

 Documentos que compõem o processo (caso haja); 

 Ordenação; 

 Conteúdo (dados repetidos na tipologia analisada); 

 Vigência correspondente ao tempo de arquivamento setorial; 

 Prazos de destinação. 

 

Com a aplicação desse modelo de análise tipológica, percebe-se que a sua 

finalidade está no desenvolvimento da série documental. No seu desenvolver, existe 

a concentração de elementos necessários para a utilização de informações 

referentes às etapas da metodologia arquivística de identificação, à avaliação e à 

descrição documental. Essa metodologia atendeu a necessidade de estabelecer 

séries documentais nos órgãos públicos espanhóis, uma vez que já tinham 

conseguido atingir o nível de fundo. 

   O modelo de análise do Grupo de Arquivistas Municipais de Madri não 

menciona a interação da Diplomática com a Arquivística para a análise tipológica. A 

visão de reconhecimento da possibilidade de usar os elementos da análise 

diplomática é uma extensão de sua aplicabilidade, representada pelos estudos de 

análise tipológica ou diplomática contemporânea apresentada pela autora brasileira 

Heloísa Liberalli Bellotto. 

Nessa nova abordagem, a análise crítica de documentos, aplicada à 

Arquivística, segue um caminho diferente da Diplomática. No contexto da 

Arquivística, trabalha-se no propósito de coletar os elementos de definição da 

procedência do documento na configuração de seu conjunto orgânico. 

A Diplomática, que antes analisava a forma do documento peça a peça, 

amplia-se no sentido da Arquivística, de modo geral, e passa a extrair muito mais 

que a espécie documental, seguindo na direção da “contextualização e inter-

relacionamento entre os conjuntos documentais no aspecto das atribuições, 

competências, funções e atividades do órgão produtor” (TOGNOLI, 2010, p.88). 

Assim sendo, pode-se dizer que os processos de identificação desenvolvidos 

com base no método da Diplomática permitem manter o vínculo arquivístico, que é o 

componente essencial de caracterização da organicidade da informação arquivística 

e de sua ligação com o órgão produtor. Esse é o princípio para garantir a eficiência 
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da gestão da informação e os procedimentos de organização no âmbito das 

instituições arquivísticas. 

Ana Célia Rodrigues afirma que  
 
  

Se o vínculo arquivístico que o documento mantém com sua origem 
é o enunciado desta nova perspectiva de análise, os elementos que 
o representam passam a integrar o método, agora denominado de 
análise tipológica. (RODRIGUES, 2008, p.138). 

 

Para autora, a Diplomática é a base para a identificação, destacando que: 

 
o procedimento de identificação de documentos, uma das tarefas 
realizadas no momento da identificação arquivística, permite ao 
arquivista o reconhecimento das características do seu objeto de 
estudos. E foi na diplomática que a arquivística encontrou as bases 
para a formulação de seu método de pesquisa para identificar os 
documentos de arquivos a partir de parâmetros normalizados, 
conferindo cientificidade ao fazer arquivístico. A formulação do 
método está estritamente associada a um conceito de documento 
que o fundamenta. (RODRIGUES, 2010, p. 189) 

 
 

A identificação é dividida em identificação de fundo/órgão produtor, 

identificação de tipologias documentais e a identificação de série documental. Essa 

etapa de identificação pode partir tanto do reconhecimento da tipologia documental 

para especificar as informações sobre o órgão produtor quanto da evidência das 

informações partindo da identificação do fundo/órgão produtor encontrado no 

regulamento, nos organogramas ou em outros documentos legais que fundamentam 

as atribuições da instituição ou entidade. 

 Em relação à síntese da aplicação da metodologia de identificação, pode-se 

afirmar que esta tem, por finalidade, o reconhecimento e a estruturação da 

identidade do documento e de seu produtor, a partir dos elementos observados nas 

características internas e externas de seu modelo. Por outro lado, essas 

informações recolhidas nessa primeira etapa servem para a definição do órgão 

produtor e a série documental. 

Esse procedimento de identificação e a sua consolidação como metodologia 

de trabalho para o tratamento documental, na Espanha, estavam relacionados ao 

contexto de necessidade de identificação das séries documentais para práticas de 
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gestão documental na administração pública, pois já haviam chegado ao nível de 

identificação de fundo.  

Ao analisar a metodologia de identificação na Espanha, inicialmente, recorre-

se à análise do tipo documental, entretanto, percebe-se que a Diplomática 

contribuiria para a identificação do vínculo que mantém relações com as 

competências, funções e atividades determinadas na produção documental, base 

conceitual da identificação dos documentos em arquivos. 
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4 A ARQUIVÍSTICA IBERO-AMERICANA 

 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar a situação da Arquivística Ibero-

americana e a aproximação dos países que a compõem pela semelhança da 

administração advinda de uma mesma matriz colonizadora da Espanha e Portugal. 

Neste item, também será possível observar as iniciativas de levantamento e 

diagnóstico sobre a situação dos arquivos ibero-americanos. Este levantamento da 

realidade dos arquivos na América Latina acaba revelando os problemas vivências 

por estes países nas décadas de 70, 80 e 90 do século XX.  

Os resultados do diagnóstico sobre os arquivos ibero-americanos apresentam 

uma realidade preocupante no que diz respeito à guarda de documentos e à falta de 

estrutura para que isso seja feito. Então, devido a esses problemas elencados no 

levantamento sobre a situação dos documentos nos arquivos ibero-americanos, 

surgem iniciativas de programas, grupos e fóruns de discussão oriundos da 

necessidade de reestruturação, crescimento e valorização dos sistemas de arquivos, 

além da formação de profissionais capacitados para desenvolvimento da Arquivística 

nesses países. 

Sob esse foco de iniciativas para melhorar a organização documental dos 

arquivos ibero-americanos, os métodos utilizados até o momento passam a ser 

questionados e, com isso, as instituições arquivísticas buscam por parâmetros para 

o tratamento dos documentos, principalmente os acervos acumulados. Toda essa 

discussão sobre o tratamento documental acaba incidindo na formação do 

profissional que trabalha nos arquivos, refletindo na capacitação desse profissional e 

também na discussão de temas arquivísticos, até então definidos pelos países 

anglo-saxões.  

 

4.1 Contexto de surgimento da Arquivística Ibero-americana 

 

O conceito de Ibero-América pode ser definido como o agrupamento dos 

países originários da colonização da Espanha e Portugal, que fazem parte da 

Península Ibérica. 



36 
 

Esses países apresentam semelhanças no processo histórico e se aproximam 

pela sua diversidade cultural, econômica, política e pelos seus vínculos linguísticos, 

que passam por uma significativa mudança após o processo de independência.  

Essa emancipação por parte dos países colonizados pela Espanha e Portugal 

culminou no processo de mudança política e administrativa tendo impacto direto na 

administração pública e privada, que, por sua vez, estabelece relação direta com os 

sistemas documentais e arquivísticos.  

Dentre as dificuldades apresentadas pelo estabelecimento da emancipação 

dos países ibero-americanos, salientam-se as consequências daqueles impactos 

obtidos, sobretudo, na produção de documentos. Nessa perspectiva, identifica-se 

uma acumulação de arquivos históricos herdados dos séculos passados, além de 

documentos tidos como contemporâneos, produzidos por essa nova administração. 

Nesse viés, na publicação do Arquivo Nacional do Brasil, encontra-se a 

Proposta para um Programa de Modernização dos Sistemas Arquivísticos dos 

Países Latino-americanos (1988). Trata-se de uma descrição da transição que os 

arquivos passavam naquele momento.  

Observa-se que 

 

[...] os serviços arquivísticos estão sendo objeto de uma intensa 
renovação metodológica e organizacional, que tende a adequar seus 
conceitos e estruturas às prementes solicitações informativas que 
distinguem a nossa época. Como resultado de tal processo, começou 
a ocorrer nos arquivos uma transformação radical: em primeiro lugar, 
estão deixando de ser depósitos obscuros de informação obsoleta ou 
inutilizável, para se converterem em instrumentos efetivos da gestão 
governamental e da consciência social; [...]; além disso, o 
desenvolvimento de políticas documentais e arquivísticas, dentro de 
programas nacionais de informação, aumentam significativamente os 
recursos e os serviços associados a elas, garantindo maior apoio 
para tais áreas e, consequentemente, maiores benefícios para seus 
usuários, cada vez mais numerosos. (PROPOSTA PARA UM 
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS 
ARQUIVISTICOS DOS PAÍSES LATINO-AMERICANOS, 1988, p.7). 
 

 

 A mudança da atuação dos arquivos e de sua metodologia de pesquisa e 

trabalho resultou na modificação dos procedimentos de tratamento documental e, 

consequentemente, uma movimentação no interesse de reestruturação dos arquivos 

e os seus sistemas de organização. 
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A partir dessa conjuntura, pode-se dizer que o processo resultante da prática 

nos arquivos incide diretamente no exercício intelectual, cujo reflexo teve impacto 

epistemológicos na Arquivística. 

Martín-Pozuelo Campillos (2000, p.1) salienta que a teoria e a prática 

arquivística sempre andaram juntas, pois os primeiros esboços de organização de 

arquivos foram resultados de um exercício intelectual que logo era aplicado na 

prática. Dessa forma, a organização dos arquivos dependia do desenvolvimento de 

métodos para a prática arquivística, por outro lado, mantinha relação direta com a 

discussão epistemológica fomentada no campo disciplinar da Arquivologia.  

A correlação entre a prática e a teoria também é observada nos países ibero-

americanos, especialmente quando procuram embasamento e respaldo da teoria 

para estabelecer procedimentos da organização documental. De acordo com os 

problemas elencados na prática, percebe-se que se diferenciavam dos modelos 

postos na literatura arquivística pelos países anglo-saxões. 

Os estudos apontados por esses países, na organização documental, 

procuravam uma aproximação daqueles que viviam realidade parecida para buscar 

soluções sobre o método de tratamento documental em seus respectivos arquivos.  

O artigo de autoria de Maria Paz Martín-Pozuelo Campillos, intitulado “En 

torno de uma tradicción archivística ibérica y sus consecuencias en el uso de los 

archivos”, datado do ano 2000, é sobre uma possível base arquivística entre 

Portugal e a Espanha, tida como uma “tradição arquivística iberoamericana”. 

Nesse trabalho investigativo, a autora expõe minuciosamente a descrição das 

ações em torno do desenvolvimento da Arquivística da Espanha e Portugal nos 

aspectos de organização e funcionamento, bem como o pensamento arquivístico ao 

longo do tempo. Ela apresenta e questiona sobre a possibilidade de existir uma 

tradição arquivística ibero-americana.  

No mesmo artigo, Martín-Pozuelo justifica o seu questionamento, ao pontuar 

que a Arquivística ibero-americana é estabelecida apenas pelo fato de os países 

colonizados pelos espanhóis e portugueses terem similaridade nos elementos 

históricos comuns.  

De maneira geral, os estudos proferidos em Portugal e na Espanha indicam a 

produção de instrumentos e manuais para servirem de base para os principais 

arquivos do Estado, localizando a publicação de manuais elaborados em função da 

criação de Arquivos do Estado e Arquivos Gerais ou Nacionais com uma enorme 
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diversidade de fundos, que, muitas vezes, nem possuíam um mapeamento do que 

havia em seus depósitos.  

Conde e Jardim (2012, p. 16) apontam que: 

 

Neste sentido, é razoável a hipótese de que houve uma matriz 
arquivística ibérica que caracterizam um grupo de países que 
viveram a colonização espanhola e portuguesa. Estes países 
compartilham – em diferentes níveis -- práticas, processos, 
interpretações sobre o fenômeno arquivístico, vinculadas a 
complexidade das estruturas coloniais e pós-coloniais. 
 
 

De acordo com os autores, nos países ibero-americanos, é possível 

apresentar algumas singularidades nos processos e nas práticas arquivísticas, 

devido ao fato de considerarem com o mesmo destaque a questão do vínculo 

estrutural no pensamento arquivístico, resultado das características dos processos 

de colonização comum desses países. 

A partir dessa aproximação acerca do fenômeno arquivístico dos países 

ibero-americanos, alguns teóricos esboçam sobre uma tradição4 arquivística nesses 

países, por meio da possibilidade de constituírem a mesma base para a organização 

e funcionamento no âmbito dos arquivos. 

De fato, observa-se que a união dos países ibero-americanos ocorre pelos 

problemas transmitidos de geração em geração e não uma transmissão de 

instrumentos e manuais para a organização dos arquivos.  Uma característica 

comum entre esses países de colonização portuguesa e espanhola são as 

dificuldades do Estado em administrar esse montante de documentos e ainda ter 

que pensar nos documentos produzidos pela administração atual, sem muitos 

recursos para desempenhar essa atividade. 

Essa peculiaridade é vivida pelos países ibero-americanos que, apesar de 

terem uma matriz comum, não apresentam a mesma estrutura política e social. Por 

isso, justifica-se o argumento de que há uma aproximação de algumas questões 

teóricas dos países que obtiveram as mesmas origens de colonização.   

                                                     
4
 O Dicionário  de Sociologia (1961, p. 347-348) define tradição como “Aquela parte da herança social 

ou cultural que é valorizada por ser antiga. Para sociedades tradicionalistas, a maior parte da cultura 
tranmistida representa a tradição, havendo possivelmente uma atitude de menosprezo com relação e 
elementos culturais que constituem acréscimos recentes. Processo social em que os elementos de 
patrimônio cultural se transmitem de uma a outra geração por meio de contatos de continuidade.  
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Deveríamos tentar entender o porquê de esses países se identificarem com 

os mesmos problemas de falta de estruturação nos arquivos, falta de visibilidade dos 

profissionais e, especialmente, a desvinculação dos arquivos históricos dos arquivos 

governamentais, observando que esses países se relacionam pelas condições de 

marginalidade e pela carência de um sistema de arquivo, resultado da falta de 

recursos econômicos.   

A situação dos Arquivos da América Latina5 se aproxima pelos problemas 

comuns. Nota-se que, até hoje, esses países lutam contra dificuldades recorrentes 

de ordem política e econômica. Nessa conjuntura, as dificuldades no âmbito político- 

administrativo também interferem nas instituições arquivísticas. 

 A partir desse entendimento sobre uma realidade arquivística peculiar dos 

países ibero-americanos, consegue-se identificar determinada projeção em relação 

à discussão sobre os problemas que envolviam a Arquivística nesses países. Com o 

levantamento sobre o pensamento arquivístico realizado, começa-se a verificar o 

surgimento de grupos e programas desenvolvidos por meio de estudos que 

convergiam para reflexões sobre os arquivos ibero-americanos e suas dificuldades.  

 Mediante a situação levantada, tendo em vista os profissionais que trabalham 

nos arquivos, observou-se que eles buscam primordialmente encontrar uma forma 

de desenvolver uma metodologia de trabalho para problemas comuns.  

 

4.2 A ampliação e o desenvolvimento da Arquivística nos países da América 

Latina: grupos e programas de reestruturação dos arquivos 

 

 Como visto no item anterior, a ampliação do fórum de discussão sobre a 

Arquivística ibero-americana aponta aspectos relativos ao pensamento arquivístico e 

                                                     
5
 Em relação ao conceito de América Latina, tem-se: [...] originário no século XIX sob a influência 

política da França e Estados Unidos, [esse conceito] foi se consolidando a partir do momento em que 
muitas nações foram estabelecendo suas independências dos países colonizadores, e ao final da 
Segunda Guerra Mundial se firmou quando adotado por instituições internacionais, ao se referirem ao 
conjunto de países dessa região do México à Argentina, a região foi colonizada pelos países ibéricos, 
Portugal e Espanha, nos séculos XVI e XVII, consolidando uma cultura “latina” advinda dos países 
assim considerados na Europa devido às línguas românicas. [...]. Os países latino-americanos 
vivenciaram um processo semelhante de conquista e colonização, e a grande maioria tornou-se 
independente na mesma época (século XIX) e lutando com problemas semelhantes até o século XX, 
tanto de ordem política como econômica, para estabelecer o desenvolvimento pleno de sua 
população (ENCICLOPÉDIA CONTEMPORÂNEA DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE, p. 2007). 
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a sua materialização em instrumentos de organização documental e metodologia de 

trabalho. 

 O primeiro registro sobre o levantamento das particularidades dos arquivos 

aparece em uma iniciativa da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 

1972, no desenvolvimento de um projeto ligado às bibliotecas, entretanto, percebeu-

se a necessidade de expandir seus estudos para os arquivos, a fim de realizar um 

intercâmbio de informações e experiências, já que era evidente o crescimento da 

discussão sobre a organização dos arquivos. 

A partir da reunião técnica de desenvolvimento dos arquivos, realizada pela 

Organização dos Estados Americanos, em Washington, em 1972, surgiu um 

documento chamado de “Carta dos Arquivos Americanos”, que continha informações 

sobre as instituições arquivísticas públicas e privadas. A partir desse documento, 

designaram-se programas de assistência técnica e formação de profissionais 

qualificados para os arquivos, proporcionando a oportunidade de estudos para 

resolver os problemas expostos pelos arquivos e seus profissionais na América. 

Ao longo da década de 80 e 90, a Organização dos Estados Americanos, por 

meio do Centro Interamericano de Desenvolvimento de Arquivos (CIDA), teve como 

objetivo promover, na região latino-americana, a qualificação de pessoal na área de 

Arquivologia. 

Bellotto expõe a colaboração de Vicenta Cortés (1981) no Programa de 

Organização dos Estados Americanos para Desenvolvimento dos Arquivos: 

 

A real situação dos Arquivos Nacionais na América Latina e do 
sistema arquivístico dos vários países pôde ser constatada pela 
autora quando, a cargo do Programa da OEA para Desenvolvimento 
dos Arquivos, percorreu as várias capitais, visitando arquivos e 
entrevistando-se com seus respectivos diretores. O informe daí 
resultante, apresentado em 1979, nos é altamente esclarecedor. Dá-
nos conta, especialmente, da situação arquivística da Venezuela, 
Brasil, Argentina, Peru e México. (BELLOTTO, 1980, p. 8) 

  

 Dentro do contexto da América Latina, a apresentação da situação dos 

Arquivos Nacionais e de seu sistema arquivístico expõe informações até então 

desconhecidas sobre as instituições arquivísticas. Isso foi possível, graças ao 

trabalho de Vicenta Cortés (1981), por meio de pesquisa detalhada sobre a 

realidade dessas instituições, que foram visitadas, além de terem sido realizadas 

entrevistas com diretores responsáveis pelos arquivos. 
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Esse trabalho meticuloso de levantamento de informações, que se pode 

chamar de diagnóstico, resultou em um primeiro esboço sobre as condições reais da 

situação arquivística nos países ibero-americanos. 

 Por um lado, esse levantamento demonstrou as condições dos países da 

América, enfatizando a situação e posição dos Arquivos Nacionais e outros níveis de 

instituições arquivísticas. Tais esforços para esse mapeamento pôde contar com os 

profissionais que trabalhavam em arquivo e estavam interessados em saber em qual 

situação se encontravam esses organismos. 

Os apontamentos e resultados do levantamento das condições e a realidade 

das instituições arquivísticas marcam o início do Programa ADAI (Apoio ao 

Desenvolvimento dos Arquivos Ibero-americanos). Esse programa constitui um 

fundo financeiro multilateral de fomento ao desenvolvimento de arquivos dos países 

ibero-americanos, destinados à preparação e à realização de projetos arquivísticos, 

em 1999.  

Os objetivos do Programa ADAI envolvem: 

 

 Fomentar o desenvolvimento de Arquivos na região; 

 Conceder bolsas de estudo para formação e assistência técnica; 

 Desenvolver planos de preservação, conservação e restauração de 

arquivos; 

 Facilitar o acesso e a difusão à matéria de arquivos6.  

 

Adotou-se a formação de associações e programas, com base nos resultados 

verificados no mapeamento da realidade das instituições arquivísticas, ou seja, 

atendendo às necessidades inerentes aos arquivos, cria-se a capacitação dos 

profissionais e a busca de alternativas de soluções aos problemas arquivísticos, 

como estudos e publicações sobre a teoria e metodologia desempenhada nos 

arquivos. 

 Bellotto, afirma que: 

 

                                                     
6
 Informação retirada do site da Secretaria Geral Ibero-americana. Disponível em: 

<http://www.mcu.es/archivos/MC/ADAI/index.html>. Acesso em: 13 jan. 2012. 

 

http://www.mcu.es/archivos/MC/ADAI/index.html
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Mesmo nos países de forte tradição arquivística (e, portanto, onde 
houve sempre o reconhecimento da importância do papel 
administrativo e cultural dos arquivos) partiu dos anos 50, 60 e 70 o 
caminhar para formas associativas profissionais e para a 
sistematização, esta em formulações possíveis, dentro do universo 
especial que é cada arquivo [...]. (BELLOTTO, 1980, p. 7, grifo 
nosso) 

 

Em 1973, posteriormente a essa detecção da necessidade de 

desenvolvimento das instituições arquivísticas, surge a Associação Latino-americana 

dos Arquivos (ALA), que se caracteriza como um ramo regional do Conselho 

Internacional de Arquivos (CIA)7. A ALA é uma entidade de caráter profissional e 

cultural, que tem como objetivo a promoção do desenvolvimento arquivístico dos 

países de língua espanhola e portuguesa da América Latina. 

Dessa forma, essa associação é constituída de membros que são divididos 

em cinco classes:  

 

 Arquivos gerais ou nacionais; 

 Associações de caráter profissional; 

 Arquivos históricos públicos ou privados; 

 Centro de formação e capacitação arquivística e dos arquivistas.  

 

Nessa linha de raciocínio de reestruturação das organizações arquivísticas, a 

ALA passa a atuar no desenvolvimento de bases sólidas para a legislação nos 

arquivos, a reorganização das estruturas de tratamento arquivístico e a formação de 

profissionais, resultando na cooperação e modernização dos arquivos com esforços 

por meio das associações e dos programas de aperfeiçoamento da realidade 

arquivística.  

A ação desempenhada pela ALA serve como um instrumento de cooperação 

arquivística no mundo ibero-americano, além de estabelecer o compromisso com as 

instituições de arquivo e com as universidades.  Observa-se que a Associação tem o 

papel de instrumento de cooperação arquivística no contexto dos países ibero-

                                                     
7
 O interesse do Conselho Internacional de Arquivos (CIA) surge com ênfase na gestão dos registros 

e para a preservação, o cuidado e o uso do patrimônio arquivístico do mundo. A atuação do CIA 
incide em proteger e garantir o acesso aos arquivos, estabelecendo normas e desenvolvimento 
profissional, além de possibilitar o diálogo entre os arquivistas no intercâmbio e transmissão desse 
conhecimento e experiências

7
.   
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americanos, por meio da atuação especialmente em congressos, reuniões e 

convênios.  

Observam-se publicações daquele período e também a criação de grupos, 

seminários, colóquios e congressos voltados para o desenvolvimento de arquivos e 

instituições em prol da restruturação da legislação dos arquivos, das instituições 

arquivísticas e, principalmente, a formação de profissionais. 

 Cabe salientar que tais necessidades de melhorar a situação dos arquivos 

apontados pelos estudos e diagnósticos sobre a realidade arquivística dos acervos 

documentais dos países ibero-americanos também estavam vinculadas às iniciativas 

de modernização dos arquivos. A modernização dos arquivos apontada 

 

[...] implica reconhecer, pura e simplesmente, que eles são úteis e 
importantes, tanto para o bom funcionamento das administrações, 
quanto para constituição e ativação da memória histórico-documental 
de cada país: que os arquivos públicos são, de fato, instrumento e 
testemunho da gestão governamental, cujo valor é igualmente 
relevante para administração e para a sociedade, o que o obriga a 
serem adotadas e desenvolvidas, de forma permanente e constante, 
as medidas necessárias para garantir sua preservação e 
enriquecimento, bem como para auspiciar seu efetivo aproveitamento 
institucional e social. (PROPOSTA PARA UM PROGRAMA DE 
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS ARQUIVÍSTICOS DOS PAÍSES 
LATINO-AMERICANOS, 1988, p. 7) 
 

 
A modernização dos arquivos não implica apenas a renovação ou a 

atualização de métodos e procedimentos arquivísticos. Além disso, é uma reflexão 

da concepção e do funcionamento dos arquivos que incide na atuação do arquivista, 

dos administradores e seus usuários. 

 Na publicação técnica do Arquivo Nacional, intitulado a “Proposta para um 

programa de modernização de sistemas arquivísticos dos países latino-americanos” 

(1988, p. 8), aponta-se a configuração dos problemas elencados nos arquivos da 

América Latina: 

 

Embora seja questionável que muitos desses problemas tenham 
origem direta nas próprias características do funcionamento das 
administrações – que vão desde a anarquia na produção e 
reprodução de documentos até apropriação dos arquivos oficiais por 
parte dos funcionários públicos –, as limitações nos serviços 
arquivísticos latino-americanos refletem também múltiplas 
deficiências existentes nos sistemas e nos recursos próprios 
arquivos, cujo melhoramento efetivo seguramente redundará não só 
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em benefício da operação dos mesmos, mas também no 
funcionamento ordenado e eficiente dos arquivos a que servem. 
 

 

 Essas observações sobre as deficiências existentes nos arquivos 

possibilitaram o incentivo e a cooperação internacional para o desenvolvimento dos 

arquivos latino-americanos, além da colaboração para o melhoramento dos sistemas 

informativos dos governos em cada um dos países (PROPOSTA PARA UM 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ARQUIVÍSTICOS DOS 

PAÍSES LATINO-AMERICANOS, 1988, p.8). 

 Cabe ressaltar que, 

 

Neste sentido foi preparado em primeira instância o presente 
documento, cujo propósito é dar a conhecer, por um lado, a situação 
atual dos serviços arquivísticos de seis países latino-americanos [...]. 
Por outro lado, visa a apresentar os objetivos, estratégias e projetos 
para a modernização desses serviços, que, sob forma de proposta se 
submetem à consideração e ao estudo de todos os países da região, 
a fim de que as maiores autoridades governamentais e arquivísticas 
de cada país estabeleçam ou adotem os compromissos que 
considerem viáveis e convenientes para o desenvolvimento e a 
otimização de seus respectivos arquivos governamentais. 
(PROPOSTA PARA UM PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS 
SISTEMAS ARQUIVÍSTICOS DOS PAÍSES LATINO-AMERICANOS, 
1988, p.8) 

 

Os principais pontos levantados pelas associações e pelos programas de 

desenvolvimento arquivístico nos países ibero-americanos estão relacionados aos 

serviços arquivísticos que apresentam problemas graves na carência de 

profissionais qualificados, na instalação inadequada para a guarda dos documentos, 

além dos fundos documentais sem identificação, a dissociação técnica entre os 

arquivos das administrações públicas e os arquivos governamentais, a insuficiência 

de normas técnicas atualizadas para a gestão dos acervos e a ineficiência no 

processamento de informação e políticas de acesso. 

No início desses grupos, programas e cooperação de instituições 

arquivísticas, procurava-se pelo estabelecimento de uma rede de trabalho coletivo, 

que buscou fomentar a colaboração da Arquivística ibero-americana nos aspectos 

de organização e definição de procedimento de tratamento documental, a fim de 

reorganizar a metodologia de trabalho, melhorar as condições de formação dos 

arquivistas e também discutir os sistemas de arquivo propostos até o momento. 
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4.3 O Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos Administrativos 

 

Neste item, serão abordados o surgimento e a inferência dos estudos 

proferidos pelo Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos Administrativos: 

primeiramente, parte-se da proposta de concepção do grupo enquanto atividade de 

análise da realidade dos arquivos; em segundo, passa-se pelo desenvolvimento do 

grupo; em terceiro, tratar-se-á de seus objetivos e, por fim, a abordagem da 

concepção da metodologia da identificação. 

Busca-se aqui apresentar a Arquivística ibero-americana bastante 

mencionada anteriormente, mas com ênfase no desenvolvimento do grupo e as suas 

contribuições para o cenário arquivístico nos países participantes, principalmente no 

aspecto da definição da metodologia de identificação. 

Antes da abordagem sobre a metodologia da identificação, é preciso 

esquematizar a construção do grupo vinculado ao Comitê de Arquivos 

Administrativos do Conselho Internacional de Arquivos (ICA/CRC).  

A conjuntura de criação do Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos 

Administrativos está relacionada a uma reação por parte dos representantes de 

instituições arquivísticas da Espanha e do Brasil aos modelos anglo-saxão e francês 

como constatação de que existia uma tradição administrativa diferente e comum a 

toda Ibero-América, cuja base jurídica se sustenta nas normas do Direito 

Administrativo, herdeiro do Direito Romano, determinando o contexto de produção 

de documentos (CONDE; JARDIM, 2012, p. 19). 

Maria Luisa Conde e José Maria Jardim foram os representantes dos dois 

países que fomentaram a concepção do grupo. Naquele período, Conde era diretora 

do Arquivo Geral da Administração da Espanha, no desenvolvimento do Sistema de 

Controle de Arquivos Administrativos (SCAA); Jardim era responsável pelo Projeto 

de Gestão de Documentos, realizado pela Divisão de Pré-Arquivo do Arquivo 

Nacional. 

A aproximação dos países ibero-americanos (Brasil, Espanha, Portugal, 

México, Colômbia, Costa Rica e Cuba8) estreitam os laços impulsionados pela 

inquietação frente a alguns problemas diagnosticados pelo Brasil e pela Espanha. O 

ponto de partida salientado pelo grupo é a definição de bases metodológicas de 

                                                     
8
 Essa informação foi apresentada recentemente no artigo publicado por Maria Luisa Conde e José 

Maria Jardim, denominado Los archivos en el mundo iberoamericano, em 2012.  
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tratamento de fundos contemporâneos, que pretendiam a construção de conceitos e 

princípios metodológicos. 

A prioridade do grupo define-se em alguns objetivos fundamentais para a 

investigação arquivística, que são: 

 

 Identificação de características e peculiaridades da tradição comum ibero-

americana; 

 Definição dos conceitos referentes à gestão de documentos no contexto 

ibero-americano; 

 Criação de termos correspondentes a cada um dos conceitos; 
 

 Concepção da metodologia de trabalho. 
 

O Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos Administrativos teve 

acolhimento da Direção dos Arquivos Estatais do Ministério de Cultura Espanhol, a 

fim de definir princípios teóricos por meio da realidade administrativa e arquivística, 

que pôde contar também com o patrocínio da Subdireção Geral de Arquivos Estatais 

da Espanha, representada por Margarita Vásquez de Prada.  

Dessa maneira, decidiu-se relatar brevemente os impactos causados pelo 

incentivo desse grupo para a transformação da situação dos arquivos nos países 

ibero-americanos, revelando o encadeamento histórico das considerações acerca da 

organização dos arquivos.  

Na Espanha, as considerações feitas pelo Grupo Ibero-americano de Gestão 

de Documentos Administrativos constituem bases metodológicas para tratamento de 

documentos acumulados. 

No texto de Pedro Lopez Gómez (1998), intitulado “Identificación y Valoración 

de documentos en España a partir de 1975”, o autor indica os principais problemas 

dos arquivos espanhóis, os quais careciam de normas para o desenvolvimento da 

avaliação, resultando na transferência ou eliminação desses documentos, além da 

falta de preparo dos funcionários.  

A partir dessa perspectiva, com o objetivo de contribuir para a racionalização 

dos procedimentos administrativos, surgem projetos de organização dos acervos da 

administração pública. Exemplo disso é a implementação de um Sistema de Arquivo 

Espanhol, baseado na gestão de documentos aplicada às instituições de arquivos 

relacionados aos órgãos públicos. O resultado de investigação de procedimentos de 
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organização de arquivos pôde contar com as atividades desempenhadas pelos 

Grupos de Trabalho incentivados pela Direção dos Arquivos Estatais da Espanha de 

1989 até 1996. 

 No Brasil, o Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos 

Administrativos pôde contar com a participação de José Maria Jardim, responsável 

pelo Projeto de Gestão de Documentos do Arquivo Nacional, e de grupos de estudo 

sobre métodos arquivísticos.  O objetivo desse projeto de gestão de documentos era 

alcançar os arquivos públicos na geração de um esquema de trabalho amparado 

pela teoria e metodologia para a organização de arquivos no âmbito da Divisão de 

Gestão de Documentos do Arquivo Nacional que passava pelo Programa de 

modernização institucionalizado. 

Toda essa releitura sobre os princípios e metodologias aplicadas nas 

instituições arquivísticas, realizada pelo grupo, contribuiu significativamente para as 

principais ações da investigação de como lidar com o contingente representativo de 

documentos acumulados.  A oportunidade de oferecer contribuições e elementos 

para resolução dos problemas recorrentes nos arquivos impulsionaram mudanças 

na organização documental de acervos acumulados no Brasil. Atentos a elas, no 

final da década de 1980, o grupo encontrou elementos para investigar e estabelecer 

a criação de uma política de recolhimento, de planejamento das prioridades de 

transferências, bem como uma discussão em torno de uma política. 

No artigo publicado por Heloisa Liberalli Bellotto, intitulado “Por uma 

sistematização arquivística: marginalia à obra de Vicenta Cortés”, de 1980, é 

possível identificar a aproximação dos preceitos teóricos da Arquivística espanhola 

no Brasil. 

A partir dessa constatação, pode-se dizer que a aproximação do Brasil com o 

Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos Administrativos serviu para 

contribuir com as questões relacionadas aos arquivos, seja nas necessidades de 

organização dos acervos ou na proposta de capacitação dos profissionais e um 

destaque ainda maior para o ensino da Arquivologia no país. 

As fontes de informação encontradas sobre a relação e os estudos do grupo 

aparecem na organização arquivística do México, marcada pelo desempenho do 

Arquivo Geral da Nação (AGN). De acordo com a bibliografia consultada, só a partir 

da década de 1980 surgiu a criação de um Sistema de Arquivos no país, que possui 

sob a sua responsabilidade o manejo dos arquivos administrativos e históricos da 
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Administração Pública Federal, contando com o desenvolvimento de normas para 

sustentar a transferência, conservação e eliminação de documentos nos arquivos. 

Nessa fase de definição do escopo de ações atribuídas ao AGN, permitiu-se 

estabelecer responsabilidades na coordenação das instâncias arquivísticas, frente 

ao Governo Federal, e do próprio Arquivo Geral da Nação, com operações 

vinculadas ao tratamento documental. Além do AGN, outras instituições no país 

utilizaram a metodologia de identificação, na incumbência de organizar o seu acervo 

e de dar diretrizes para outros arquivos relacionados ao poder público. Essas ações 

culminam no objetivo proposto pelo Sistema Nacional de Arquivos do Arquivo 

Histórico Central, servindo para integrar e coordenar a gestão de documentos no 

México. 

Dentre as disposições comuns, o projeto de Sistema de Arquivos mexicano 

passa a existir com o propósito de adicionar dispositivos de operação para 

identificação e avaliação documental nesses acervos, notando algumas 

semelhanças nos objetivos do Arquivo Geral da Nação do México e dos grupos de 

trabalho na Espanha. Coincidência ou não, eles apresentam uma mesma intenção, a 

gestão de documentos. Infelizmente, não se conseguiu identificar o nome do 

integrante do Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos Administrativos no 

México, mas encontra-se uma aproximação dos mesmos objetivos expostos desse 

grupo no cenário da Arquivística mexicana. 

O resultado da análise de influência do grupo fica registrado na Direção do 

Sistema Nacional de Arquivos, do Arquivo Geral da Nação, que publica um 

instrumento para trâmite e controle de documentos do Governo Federal, permitindo 

a definição de parâmetros para identificação do conteúdo documental em seus 

acervos e a aplicação da avaliação de documentos e critérios para transferência e 

eliminação, podendo dizer que os procedimentos de trabalho delimitado pelo Arquivo 

Geral da Nação do México expressam algumas características do modelo de 

tratamento documental espanhol.  

Em Portugal, há indícios da participação portuguesa no Grupo Ibero-

americano de Gestão de Documentos Administrativos por meio da representação de 

João Vieira, responsável pela Divisão de Arquivos da Direção-Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais (DGEMN), na área dos arquivos de arquitetura. Ele também 

atuou como consultor de arquivos da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. 
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Em entrevista concedida por João Vieira à Revista “Arquivística. net”, em 

2006, o arquivista afirma que: 

 

A minha iniciação ao trabalho arquivístico foi feita no âmbito do 
Grupo de Trabalho para a Pré-arquivagem, entidade criada em 1986 
no quadro do processo de reforma do Arquivo Nacional. A esse 
Grupo de Trabalho, coube o estudo e a experimentação de critérios e 
métodos de avaliação e seleção de documentos de arquivo da 
Administração Pública portuguesa. (CARDOSO; FONSECA; LUZ, 
2006, p.9) 

 
 

O Grupo de Trabalho para a Pré-arquivagem é uma entidade que foi criada 

em 1986 no quadro do processo de reforma do Arquivo Nacional português. Seus 

estudos visavam critérios e métodos de avaliação e seleção de documentos de 

arquivo da administração pública portuguesa, assumindo funções de concepção e 

coordenação de intervenções arquivísticas na área da avaliação e seleção, bem 

como no domínio dos arquivos em fase corrente (CARDOSO; FONSECA; LUZ, 2006, p. 

8). 

Na perspectiva de atender a essas funções designadas, João Vieira entrou no 

Grupo Ibero-americano para a Gestão de Documentos Administrativos, já que 

estavam em pleno momento de discussão sobre o tratamento documental. 

João Viera (2006, p. 9) salienta: 

 

Considero que esta experiência inicial na área dos arquivos em fase 
intermédia e corrente marcou de forma decisiva a minha visão sobre 
os arquivos, a sua gestão e a sua função social e organizacional. 

 

 O autor considera que a sua inserção proposital no Grupo Ibero-americano de 

Gestão de Documentos Administrativos, vinculado ao seu novo cargo no Instituto 

Português de Arquivos, foi uma experiência que contribuiu para a sua visão sobre os 

arquivos, sobretudo em relação à gestão, a sua função social e organizacional. 

 Os estudos para consolidação da avaliação e seleção também faziam parte 

do escopo de aprimoramento da realização dessa atividade nas instituições 

arquivísticas, que foram estendidas para Portugal por intermédio de João Vieira. 

 Os estudos feitos pelo Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos 

Arquivísticos na Colômbia, no final da década de 1980, identificam-se a 

necessidades das instituições públicas e privadas de adotarem uma política 
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arquivística com base em uma normatividade jurídica, de acordo com o 

desenvolvimento de novas tendências no manejo da informação. 

Dessa forma, a Colômbia se organiza por meio de um sistema nacional de 

arquivos, estabelecido pelo Arquivo Geral da Nação, como uma estratégia de 

coordenação e cooperação permanente entre os distintos arquivos baseados na 

identificação e avaliação dos fundos documentais.  

O Arquivo Geral da Nação estabelece o Sistema Nacional de Arquivos, por 

meio de um programa especial para alcançar todas as instituições arquivísticas e 

coleções documentais no setor público e no privado. As políticas definidas pelo 

Arquivo Geral da Nação conceituaram o Programa de Gestão Documental (PGD). 

Então, a partir dessa exposição de mudanças e atitudes de padronização de 

elementos constituintes do tratamento de organização dos acervos e nas diretrizes 

estabelecidas entre as instituições arquivísticas do país, sobretudo de caráter 

público, verifica-se a mesma intencionalidade de organização documental baseada 

em métodos de trabalho eficientes para a realidade apresentada e o êxito de 

conseguir estabelecer normas e padrões para fazer isso, aliado à teoria arquivística. 

A semelhança desse pensamento e a transformação na base arquivística 

colombiana aproximam-se do nível de discussão e métodos de trabalho definidos a 

partir do Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos Arquivísticos. Desse 

modo, observam-se algumas influências de propostas definidas pelo grupo na 

reestruturação dos aspetos envolvendo o tratamento documental nos arquivos 

colombianos, centralizados pelo Arquivo Geral da Nação. 

Os estudos e projetos desenvolvidos nos países que participaram desse 

grupo de discussão apresentam influências da reformulação de usos e termos do 

tratamento documental. Mediante as iniciativas e os projetos de gestão de 

documentos, percebe-se que os países avançaram consideravelmente com o papel 

fundamental do Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos Administrativos. 

Muitos modelos e projetos foram surgindo a partir da exposição dos elementos 

caóticos em relação aos arquivos desses países. O aprimoramento da prática e da 

teoria caminhou associado ao avanço das discussões sobre a classificação, 

avaliação, seleção e descrição documental. 

O Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos Administrativos, no que 

se refere ao procedimento de tratamento documental, conseguiu inserir nessa 

discussão a elaboração de uma metodologia arquivística, cujo objetivo era a análise 
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dos elementos característicos para definir o reconhecimento do fundo, antes de 

qualquer intervenção no acervo. Consequentemente, o ato de analisar esses 

elementos característicos do fundo proporcionaria informações e dados únicos sobre 

a sua origem e os subsídios para as demais etapas do tratamento documental, 

tendo por finalidade o reconhecimento da produção documental, mesmo que o 

acervo esteja acumulado, sendo possível aplicar tanto em documentos que 

pertençam a fundos acumulados como em fase corrente. 

A partir dessa forte repercussão dos estudos sobre conceitos e metodologias, 

surge a identificação como atividade prévia para servir de subsídio para a 

classificação, avaliação e seleção, porém, a perspectiva da metodologia de 

identificação é proveniente dos estudos para aplicação da avaliação documental. 

Esse agrupamento intencional congrega representantes de arquivos nacionais 

de países ibero-americanos para integrar e propagar estudos sobre a organização 

dos arquivos. Identifica-se nesses países resquícios da proposta de estudo, 

principalmente do aproveitamento da metodologia de identificação. 

Seguindo a ordem de representação dos países elencados neste item, tratar-

se-á mais sobre a metodologia de identificação que foi articulada por intermédio do 

grupo.  

Do ponto de vista da organização dos arquivos, a metodologia de 

identificação proporcionou um caminho para identificação de fundos, de tipos 

documentais e de séries documentais. No decurso da disseminação da metodologia 

de identificação, encontram-se alguns trabalhos ligados aos profissionais do campo 

arquivístico na Espanha, Brasil, Portugal, Colômbia e México.  

Na Espanha, há os estudos sobre a identificação feitos por Vicenta Cortes, 

Maria Luisa Conde Villaverde, Antonia Heredia Herrera, Ana Duplá del Moral e os 

grupos de trabalhos espalhados pelo país. Essa experiência foi aprofundada e 

consolidada pelas pesquisas desses estudiosos e de demais pesquisadores. A 

metodologia de identificação traçada para as instituições arquivísticas de órgãos 

públicos assumem um espaço nas discussões do Grupo Ibero-americano de Gestão 

de Documentos Administrativos.  

No Brasil, a metodologia de identificação de fundos começa a ser divulgada 

por meio de estudos aplicados pelo Arquivo Nacional, através dos trabalhos 

desenvolvidos e publicados pelo GIFE e GIFI e, também, através dos trabalhos 

publicados por Heloísa Liberalli Bellotto.  
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 Posteriormente, o uso dessa metodologia gerou dois manuais técnicos que 

possibilitaram o compartilhamento da identificação. Porém, o método empregado 

pelo Brasil acaba se adaptando à situação de seus acervos, que necessitam 

descobrir o que possuíam, para depois proceder de acordo com as etapas seguintes 

da identificação. No âmbito das funções desempenhadas pela participação desse 

representante brasileiro, pode-se dizer que a metodologia foi disseminada pelo país. 

No caso do México, entretanto, não foi encontrada nenhuma publicação que 

mencionasse diretamente a identificação, mas o indício de que a definição da 

identificação foi incorporada ao Glossário de Termos Arquivísticos indica que esse 

método também chegou às instituições arquivísticas desse país. 

Rodrigues demonstra que  

 

Este enfoque da identificação, vista como função arquivística 
independente no âmbito do processamento técnico, marcou a 
arquivística de países ibero-americanos. Pode-se verificar a 
influência desta corrente nos dicionários de terminologia arquivística 
e nas concepções de manuais de normas e procedimentos para a 
classificação e avaliação, publicados pelos arquivos nacionais do 
México e Colômbia, para citar exemplos. (RODRIGUES, 2008, p. 51) 
 

 

Em relação à Colômbia, verificam-se os estudos de alguns autores sobre a 

metodologia de identificação. Mariela Alvarez Rodríguez trata da identificação e 

avaliação documental; Luís Fernando Sierra Escobar, da identificação documental. A 

identificação foi primeiramente incorporada ao Arquivo Geral da Nação da Colômbia, 

que estabelece o Sistema Nacional de Arquivos. 

Conforme explicitado anteriormente, em Portugal encontra-se a vinculação do 

arquivista João Vieira em busca de respostas para a formulação de metodologia 

para as instituições arquivísticas sob a sua responsabilidade. Com efeito, 

encontram-se acessíveis os projetos arquivísticos de João Vieira, assim como o seu 

desempenho no Instituto Português de Arquivos. Além disso, há referências sobre 

as atividades de avaliação e seleção documental. Nesse momento, além da 

identificação, verifica-se que a avaliação e a seleção também faziam parte do 

aprimoramento da realização dessas atividades nas instituições arquivísticas. 

 Do ponto de vista da avaliação, pode-se inferir que a demanda de 

conhecimento das competências atribuídas às áreas e às atividades demandam 

prazos de retenção e destinação (eliminação ou guarda permanente) para os 
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documentos. Assim, a avaliação depende das condições e dos requisitos 

subsidiados pela identificação, como o levantamento das competências, funções e 

atividades, permitindo fundamentar a análise da produção e o seu trâmite para a 

construção da tabela de temporalidade. 

Ressaltou-se o que foi identificado na pesquisa sobre os resultados 

apontados pela incorporação da identificação nos países ibero-americanos, 

participantes do Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos Administrativos. 

A pesquisa revelou que existem alguns materiais e informações sobre a utilização e 

adaptação dessa metodologia para as necessidades específicas de cada país. Ainda 

que as variações do termo empregado para identificação sejam diferentes, a sua 

base metodológica preserva a ideia inicial sobre a origem do documento e a sua 

relação com o órgão. 

 A implantação dessas estratégias baseadas na metodologia de identificação 

recorrentemente é apresentada por esses países, como o estabelecimento de 

normas e aprimoramento do tratamento documental. Deve-se frisar que a maioria 

dos casos analisados referente à aplicação dessa metodologia incide sobre a 

avaliação documental, na delimitação de séries documentais e prazos de guarda, 

transferência e recolhimento. 
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5 A IDENTIFICAÇÃO NA LITERATURA ARQUIVÍSTICA ESPANHOLA E 

BRASILEIRA 

 

5.1 O uso do termo e o surgimento do conceito de identificação na Espanha 

 

 

Na década de 1980, a identificação aparece inicialmente como uma proposta 

metodológica, que visa solucionar a acumulação de documentos, principalmente nos 

órgãos administrativos públicos, refletindo diretamente na área da Arquivística a 

grande dificuldade de identificar um contingente parcialmente enorme de 

documentos acumulados nos arquivos que cresciam desordenadamente. Sendo 

assim, os arquivistas precisavam de métodos para tentar resolver este problema 

dentro das instituições arquivísticas (RODRIGUES, 2008, p.11). 

No momento de revisitação de algumas práticas estabelecidas nos arquivos, 

verificou-se que a Espanha passava por enormes mudanças na conjuntura política. 

Isso resultou na alteração de alguns serviços efetuados pelo Estado, o que levou a 

observar a situação em que se encontravam os conjuntos documentais produzidos e 

armazenados pela administração pública.  

Com base no levantamento da situação dos arquivos municipais nesse 

período, é possível identificar o acúmulo de um enorme contingente de acervo 

documental. A partir da observação dos problemas encontrados nas instituições 

arquivísticas, iniciaram-se na Espanha os planejamentos de organização 

documental, visando também à proposta de um sistema de gestão documental. 

Com isso, inúmeros municípios realizaram fóruns de discussões sobre o 

método analítico da identificação no escopo dos métodos de organização a e 

avaliação nos arquivos públicos do país. A necessidade de haver procedimentos de 

organização documental, atrelada aos afazeres dos arquivistas da Espanha, 

mobilizou grupos de estudo, a fim de resolverem a problemática do acúmulo 

documental nos arquivos das repartições públicas. Reuniões profissionais foram 

realizadas com o objetivo de eles conseguirem discutir e formular métodos para 

organização documental voltada para a identificação das séries documentais, pois já 

haviam alcançado a definição do órgão produtor de seus acervos. 

  Todos os países passaram a detectar o aumento exponencial na produção 

documental e o problema de acumulação documental recorrente nos órgãos 
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públicos, diagnosticados principalmente nos países ibero-americanos por meio dos 

seus históricos de registro de conhecimento e de memória da sociedade. 

Os países que se identificaram com a dificuldade de gerir as atividades 

recentes, aliadas à acumulação de outras administrações durante alguns séculos, 

são: Espanha, México, Portugal, Colômbia, Costa Rica e Brasil. Isso não quer dizer 

que outros países não tiveram a mesma preocupação, mas a transmissão do 

método de trabalho e a conceituação sobre a identificação foram discutidas e 

incorporadas por eles. 

As pesquisas e discussões sobre a metodologia de identificação no cenário 

da Arquivística da Espanha, representada pela Comunidade de Madri, resultaram na 

publicação de estudos sobre a identificação e a solução de problemas no foco da 

organização documental. 

De acordo com o Manual de Tratamento de Arquivos Administrativos (1992, p. 

42), o método analítico de identificação contribuiu para as funções arquivísticas sob 

os seguintes aspectos: 

 

 Aplicação dos princípios de proveniência; 

 Evolução orgânica do sujeito produtor; 

 A investigação e a análise das características e dos elementos essenciais 

que constituem a série documental (elemento orgânico e elemento 

funcional).  

 

O conceito de identificação apareceu inicialmente nos estudos desenvolvidos 

por Vicenta Cortés Alonso, juntamente com o Grupo de Arquivistas de Madri, que, 

em 1981, apresentaram um modelo de análise tipológica aplicado para normalizar os 

procedimentos de classificação e avaliação.  A partir da exposição desse modelo, 

essa metodologia estendeu-se para outros grupos de arquivistas vinculados à 

administração pública espanhola. 

 A sistematização do método e a definição de conceito de identificação só 

ocorreram em 1991, com os trabalhos desenvolvidos por Maria Luisa Conde 

Villaverde, no Sistema de Controle de Arquivos Administrativos (S.C.A.A), com o 

projeto piloto do Ministério da Economia e Fazenda e o Grupo Ibero-Americano de 

Gestão de Documentos Administrativos (MENDO CARMONA, 2004, p. 40-41). O 

uso da metodologia de identificação articulada por Conde Villaverde (1992) era 
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baseado na aplicação dos estudos iniciados pela autora Vicenta Cortés Alonso no 

Grupo de Arquivistas Municipais de Madri.  

Os elementos do conceito de identificação foram colocados em discussão na 

Primeira Jornada sobre Metodologia para a Identificação e Avaliação de Fundos 

Documentais das Administrações Públicas, organizada no ano de 1992 pela Direção 

de Arquivos Estaduais, na cidade de Madri. O evento foi coordenado por Margarita 

Vazquez de Praga, diretora da Dirección de Archivos Estatales do Ministério da 

Cultura da Espanha; o discurso de abertura foi feito pelo diretor geral das Belas 

Artes e Arquivos e também membro do Ministério da Cultura, José María Luzón 

Nogué. 

Em seu discurso de abertura do evento, Luzón Nogué (1992) enfatizou que as 

pesquisas e os projetos desenvolvidos pelos arquivos espanhóis da administração 

pública demonstraram a preocupação em estabelecer metodologias e critérios para 

a definição de séries e de avaliação dos documentos produzidos pelas 

administrações como fontes documentais que conservarão a memória histórica.  Ele 

também apontou que, ao longo da história, os documentos vinham sendo utilizados 

com distintas interpretações; sendo, então, fundamental, a definição de critérios para 

a avaliação documental, garantindo que a eliminação dos documentos fosse 

realizada, respeitando as informações tidas como importantes para a investigação 

histórica (PRIMEIRA JORNADA SOBRE METODOLOGIA PARA A IDENTIFICAÇÃO 

E AVALIAÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

1992, p. 3).  

Observou-se que, nessa jornada, foram quantificados 35 apresentações de 

trabalhos referentes à discussão do tema de identificação, mais precisamente sobre 

a aplicação da metodologia de identificação. Os textos são de arquivistas que 

integram grupos de trabalho, de governos, de arquivos municipais, de comissões de 

terminologia, de normalização, entre outros.  

Portanto, quanto aos comunicantes do evento, tratava-se de profissionais 

interessados nas prerrogativas da pesquisa científica dentro de sua atuação 

profissional, desempenhada em suas respectivas instituições arquivísticas, com a 

intenção de encontrar respostas metodológicas para as suas rotinas profissionais, 

amparadas pela teoria arquivística. Das 35 apresentações, destacam-se oito que 

tratam especificamente sobre a identificação. 
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O primeiro trabalho a ser apresentado foi o artigo “La identificación y 

valoración9 de los fondos documentales de la Administración Estatal: problemas y 

metodología. Iberoamérica: idêntico tratamiento, para una misma realidad”. Essa 

escolha se fez necessária porque, com este trabalho, observou-se que a 

metodologia de identificação foi definida e caracterizada com os seus elementos 

primordiais para extensão desses estudos pelos países ibero-americanos.  

Esse trabalho foi desenvolvido por intermédio do grupo de pesquisa composto 

por Enrique Borruel López, chefe do Serviço de Assistência Técnica; Maria Conde 

Villaverde, diretora do Arquivo Geral da Administração, e Ana Laviña Rodriguez, 

chefe da Seção de Coordenação Arquivística da Direção dos Arquivos Estatais. 

 A pesquisa foi apresentada a fim de compartilhar o trabalho que o grupo 

desenvolveu ao longo de dois anos, cujo objetivo prioritário foi a definição de bases 

metodológicas de tratamento de fundos contemporâneos. 

 Conforme os registros da Primeira Jornada sobre Metodologia para a 

Identificação e Avaliação de Fundos Documentais das Administrações Públicas 

(1992, p. 9), os autores esboçaram que o ponto de partida para estudar o processo 

de identificação de fundos documentais acumulados surgiu a partir das experiências 

compartilhadas pelo projeto de Sistema de Controle de Arquivos Administrativos 

(SCAA), desenvolvido pela Maria Luisa Conde Villaverde, para o Ministério da 

Economia e da Fazenda em 1991.  

O Sistema de Controle de Arquivos Administrativos esteve centrado 

essencialmente no levantamento da documentação produzida pela administração, 

entretanto, o grupo de pesquisa visou estabelecer requisitos para o reconhecimento 

de elementos recorrentes a todos os acervos. Esse panorama de identificar 

elementos constituintes dos fundos documentais tem a preocupação de obter 

características comuns que pudessem ser diagnosticadas em qualquer acervo. 

Então, com base nas semelhanças representadas sobre os fundos documentos, foi 

possível estabelecer predicativos identificadores, como o órgão produtor e os 

estudos relativos à sua origem por meio do histórico institucional, a produção 

                                                     
9
 A definição de avaliação, segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística da Espanha (1993, p. 

56), é a  “fase de tratamento arquivístico que consiste em analisar e determinar os valores primários e 
secundários das séries documentais, fixando prazos de transferência, acesso e conservação ou 
eliminação total e parcial. No Brasil o termo avaliação corresponde à “avaliação documental”: “[...] 
processo de análise de documentos de arquivo, que estabelece os prazos de guarda e a destinação, 
de acordo com os valores que lhes são atribuídos (DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA 
ARQUIVÍSTICA, 2005, p.32). 
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documental e, especificamente, o estudo sobre os tipos documentais. 

Os componentes referenciados por Maria Luisa Conde Villaverde no SCAA 

serviram de base para a elaboração de um modelo de procedimentos que 

possibilitou o estabelecimento de alguns passos para a aplicação do processo de 

identificação de fundos documentais acumulados, que são: 

 

1.  A definição dos fundos documentais como objeto de tratamento, que deverá 

ocorrer dando prioridade àqueles que são presentes em maior quantidade; 

2. A elaboração de coleta de dados que possibilitam recolher informações sobre 

o aspecto quantitativo e qualitativo dos fundos e serviços arquivísticos 

existentes, que permitirão conhecer os organismos produtores de 

documentos, o volume dos fundos e a localização; 

3. A fixação dos limites cronológicos que devem abarcar o processo de 

identificação de fundos acumulados; 

4. A identificação e os organismos produtores, por meio de estudo institucional, 

sua evolução orgânica, funcional e técnica-arquivística, por meio da 

legislação que regula a organização e suas funções. Isso nos leva a 

reconhecer: 

a) A estrutura do organismo; 

b) Seu funcionamento interno; 

c) Suas transformações históricas; 

5. A elaboração do primeiro quadro “teórico” da organização, como ponto de 

partida para a sua constatação da realidade documental; 

6. As análises da realidade documental em um quadro provisional; 

7. A elaboração de instrumentos que facilitem o posterior processo de avaliação. 

 

O modelo apontado por Conde Villaverde (1992) é um instrumento de coleta 

de dados e informações sobre o órgão ou entidade produtora de documentos que 

constituem a identificação de fundos – uma das etapas mais importantes para o 

tratamento documental –, que tem como objetivo a sistematização de todas as 

informações possíveis sobre a origem dos documentos para contribuir com as 

etapas seguintes.  

Na segunda etapa estabelecida por esse projeto, a autora teve a preocupação 

de levantar dados sobre o volume documental em dados quantitativos e qualitativos 
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para reconhecer os serviços arquivísticos existentes, abrangendo também a fixação 

de limite cronológico do fundo.  A última etapa foi a análise dos dados levantados 

para diagnosticar a realidade da documentação com apoio das informações das 

etapas anteriores, resultando nos estudos para a elaboração de instrumentos para a 

avaliação. 

Os aspectos apresentados sobre o método de identificar apontado por Conde 

Villaverde e Vicenta Cortés tentam correlacionar informações sobre o órgão produtor 

às circunstâncias que determinam a produção dos documentos arquivísticos. Para 

Conde Villaverde, o conjunto de experiências indicadas por Vicenta Cortés e pelo 

Grupo de Arquivistas de Madri foi o marco inicial para observar similaridades sobre 

esse primeiro levantamento de informações antes das funções arquivísticas.  

Com base nos resultados apresentados pelo projeto de Vicenta Cortés e do 

Grupo de Arquivistas de Madri (1986), inicia-se a padronização de um método de 

trabalho. Mediante a compreensão do aproveitamento desses estudos da 

metodologia de identificação, Conde Villaverde consegue usar os apontamentos 

efetuados por esse trabalho de reconhecimento de documentos na fase acumulada. 

Nesse período, Conde Villaverde era responsável pelo Arquivo Administrativo e 

precisava de um método que auxiliasse na organização dessa documentação. 

Partindo do campo de observação do método desempenhado por esses 

profissionais, definiu-se um esquema de aplicação de método de trabalho que 

serviria para qualquer identificação informacional sobre qualquer documentação.  

A partir da estruturação dos elementos para a identificação, foi possível 

determinar as características dessa metodologia, o que culminou na sua 

conceituação no domínio da Arquivística espanhola. Com os predicativos da 

metodologia de identificação apontados pelos estudos de Vicenta Cortés Alonso e 

com a constatação e a aplicação desse método por Conde Villaverde, foi possível 

fixar o conceito de identificação como a “Fase do tratamento arquivístico que 

consiste na investigação e sistematização das categorias administrativas e 

arquivísticas em que se sustenta a estrutura de um Fundo” (CONDE VILLAVERDE, 

1992, p. 18). 

O segundo trabalho exposto na Primeira Jornada sobre Metodologia para a 

Identificação e Avaliação de Fundos Documentais das Administrações Públicas foi a 

pesquisa sobre “Metodología para la identificacíon y valoración de fondos 
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documentales de las administraciones públicas. Concepción y experiencias del 

Centro Regional de Archivos de la Consejaria de Cultura. Comunidad de Madri”.  

Os estudos da arquivista Ana Duplá del Moral, desenvolvido no Serviço 

Regional de Arquivos da Comunidade de Madri, tinha o objetivo de identificação de 

fundos documentais para a organização e descrição. Com base nesse objetivo de 

organização, também surgem iniciativas para a elaboração de normas e elucidações 

sobre a organização de arquivos.  

Esses estudos da pesquisadora serviram de base para aplicação dos 

métodos de identificação no projeto ligado aos estudos do Centro Regional de 

Arquivos, na fase de avaliação. Considerando esse projeto, a autora aponta que o 

tema central da pesquisa é a identificação e a avaliação de séries documentais em 

fundos do arquivo da administração pública da Comunidade de Madri, com ênfase 

na identificação de séries documentais, possibilitando o reconhecimento da 

procedência de um fundo com o estabelecimento do seu valor evidencial nos 

documentos como registro do funcionamento das instituições que os geraram.  

Considerando os aspectos mencionados, o propósito da aplicação da 

identificação contribuiu para levantar os elementos preponderantes para a 

delimitação de fundo e, principalmente, a identificação de séries documentais. De 

modo específico, essa operação prévia, que é a base para a classificação e também 

subsídio para a avaliação, proporciona o conhecimento do órgão e da unidade 

administrativa que produzem os documentos atrelados à função desse órgão. 

Essa particularidade da aplicação da metodologia de identificação para fins de 

avaliação de séries documentais caracteriza a etapa de organização em que o 

Serviço Regional de Arquivos se encontrava, cujo aspecto central era a destinação 

de prazos, almejando a transferência, o recolhimento ou a eliminação de 

documentos. As informações e as observações sobre o objetivo da metodologia de 

identificação foram propagadas para as Comunidades Autónomas10.  

 O impulso inicial dado pelas pesquisas de Ana Duplá del Moral (1992), 

amparado pelo Centro Regional de Arquivos, contribuiu para a capacitação dos 

profissionais e para a transformação dos métodos de trabalho aplicados pelos 

                                                     
10

 Essa estruturação de Comunidades Autónomas do Estado espanhol baseia-se na Constituição de 
1978, na qual as autonomias foram a solução encontrada na chamada transição democrática pós-
franquista. Assim, a divisão política e administrativa de Espanha tem a forma de dezessete 
comunidades autónomas, cujos estatutos de autonomia lhes atribuem a categoria de cidades 
autónomas, que corresponde à autonomia legislativa e competências executivas. 
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arquivos no âmbito institucional. Essa disseminação de como proceder na prática 

incide diretamente na ferramenta de trabalho para o tratamento de fundos 

acumulados, sobretudo na identificação de séries documentais.  

 Vinculados aos esforços de estabelecimento de requisitos de gestão de 

documentos na Comunidade de Madri, esses estudos e cursos promovidos pelo 

centro influenciaram muitas instituições arquivísticas. A seguir, será especificado o 

trabalho de María Jesús Lucio Fernández (1992), apresentado na Primeira Jornada 

sobre Metodologia para a Identificação e Avaliação de Fundos Documentais das 

Administrações Públicas. 

O trabalho, intitulado “Incidencia de los cursos de archivo de oficina en la 

identificación e valoracíon de las series documentales: algunas experiencias en el 

Centro Regional de Madri”, demostra  as contribuições do curso ministrado por Ana 

Duplá del Moral e as consequências, por meio da difusão dos preceitos sobre a 

gestão de documentos na Espanha. 

 É importante ressaltar que, desde 1985, o Centro Regional de Arquivos 

desenvolvia cursos de arquivo com a colaboração de outras entidades e organismos 

da Comunidade de Madri, com ênfase na ampliação dos estudos sobre identificação 

e avaliação de séries, os quais abrangiam majoritariamente as secretarias, os 

arquivos e a parte administrativa dos órgãos municipais. 

A oficina de treinamento ministrada por arquivistas desse centro visava à 

adequação dos arquivos da esfera governamental às noções de tratamento de 

documentos, principalmente na fase corrente, cujo intuito consistia na compreensão 

do trâmite documental do órgão produtor e no estabelecimento da competência, na 

função e na atividade, para traçarem o caminho percorrido pela documentação.  A 

análise desse contexto e a extração de informações substanciais dos arquivos na 

fase de produção não são obtidas apenas com o uso de uma prática cotidiana, mas 

devem ser obtidas, principalmente, por meio dos registros das atividades que 

geraram o documento, além de ser subsidiada pelos princípios e conceitos da 

Arquivística na aplicação metodológica. 

O reconhecimento dos elementos da metodologia de identificação, 

fundamentada nos cursos do Centro Regional de Arquivos em Madri, que foi 

apresentada por Ana Duplá del Moral, refere-se à interpretação dos dados e das 

informações elencados a partir da identificação que serviria de base tanto para a 

organização de fundos documentais acumulados, sobretudo na identificação de 
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séries documentais, como para a organização de documentos produzidos pela 

administração. Assim, criaram-se mecanismos para a gestão de documentos, visto 

que a realização desses cursos pretendia alcançar instituições públicas, arquivos e 

secretarias de esfera governamental intencionalmente. Pois, dessa forma, 

conseguiriam mudar o pensamento sobre a organização documental, resultando em 

parâmetros para os procedimentos de organização dos arquivos. Além disso, daria 

visibilidade ao assunto e permitiria a conscientização de que a informação e a 

organização dos acervos refletiriam diretamente nas ações tomadas pela 

administração e, consequentemente, pelo Estado. 

Duplá del Moral (1992, p. 419) afirma que a identificação é a análise das 

séries documentais, que possibilita a captação de alguns elementos imprescindíveis 

para a classificação, como o órgão produtor, a competência e a função. Esses 

elementos são de muito importantes para a elaboração de plano de classificação e 

para a definição de séries documentais. 

 Nos registros da Primeira Jornada sobre Metodologia para a Identificação e 

Avaliação de Fundos Documentais das Administrações Públicas, encontra-se ainda 

a pesquisa desenvolvida por Esther Cruces Blanco: “Identificación e valoración de 

los fondos documentales. Experiencias del Archivo General de Andalucía”. Nesse 

trabalho, a autora aponta a identificação de fundos documentais como parte do 

conhecimento do volume de documentos, no conhecimento da gênese documental, 

no conhecimento da estrutura orgânica e nas funções do órgão produtor da 

documentação e, por fim, no conhecimento dos tipos documentais e seus suportes 

no Arquivo Geral de Andaluzia. 

A utilização da metodologia de identificação por Cruces Blanco (1992) insere-

se no momento de elaboração de diretrizes para estabelecer todas as funções 

desempenhadas no arquivo como parâmetros de captação de informações sobre o 

órgão e seus documentos recebidos/produzidos. E também demonstram estudos de 

“normalização de documentos”, ou seja, parâmetros identificadores de documentos 

administrativos para a padronização na tentativa de estabelecer uma organização a 

partir da produção desses registros pela nova administração.  

 O Arquivo Geral de Andaluzia buscava soluções para os documentos 

acumulados e, ao mesmo tempo, a eliminação da multiplicidade das espécies 

documentais por meio de diálogo com os gestores, a fim de solucionar esse grave 

problema a partir da fase corrente. Para solucionar os problemas recorrentes na 
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organização documental, é necessário analisar a gênese documental e os circuitos 

percorridos pelos documentos, exigindo que o arquivista conheça o documento 

desde o momento de sua produção e que se identifiquem os procedimentos 

administrativos por meio dessas informações (CRUCES BLANCO, 1992, p. 401). 

 O arquivista deve discernir a gênese documental e os procedimentos 

administrativos. A expansão desses estudos da origem dos documentos relativos 

aos procedimentos da administração permite o conhecimento da estrutura orgânica 

e das funções das distintas unidades. Todo esse conhecimento visa facilitar a 

organização dos documentos e identificar a duplicidade de informações e 

documentos, resultando em dados para a elaboração do plano de classificação 

(CRUCES BLANCO, 1992, p. 402). Complementando essa visão, sob a perspectiva 

da atuação do arquivista, a autora faz questão de enfatizar a necessidade do diálogo 

do profissional arquivista com o gestor da unidade administrativa, pois essa troca de 

informações pode e deve contribuir para a gestão de documentos. 

A autora indaga sobre o papel do arquivista e a necessidade de sua 

aproximação com os gestores das unidades informacionais, pois a relação 

estabelecida com a administração, refletida pela figura do gestor, permite a troca de 

informações, que é de muito importante para a gestão de documentos. 

 As questões apontadas por Cruces Blanco para a identificação possuem uma 

estrutura diferente dos estudos de identificação descritos por Duplá del Moral (1992) 

e Lucio Fernández (1992) – o elemento diferenciador dos dados quantitativos, ou 

seja, o volume documental. Nesse sentido, Cruces Blanco acrescenta, na 

identificação de fundos, a coleta de informações do volume documental em dados 

quantitativos e, também, no reconhecimento de séries documentais e seus 

respectivos suportes.  

 Dando continuidade aos trabalhos apresentados na Primeira Jornada sobre 

Metodologia para a Identificação e Avaliação de Fundos Documentais das 

Administrações Públicas, Berta Bravo (1992) apresenta o artigo “Identificación y 

valoración de series en el Archivo Regional de Madri. Exemplo de metodología”. O 

enfoque dessa pesquisa é identificar e avaliar séries documentais no âmbito do 

Arquivo Geral de Madri.  

O contato com os resultados, as considerações e as experiências do grupo na 

organização de arquivos pelos municípios influenciaram no trabalho do Arquivo 

Regional de Madri, especificamente, no caso exposto pela autora. A metodologia de 
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identificação permitia alcançar o objetivo de identificação de fundos, pois a 

organização dos arquivos começava a partir do reconhecimento da instituição que 

originou o fundo, depois disso, poder-se-ia estabelecer as séries documentais a 

partir do tipo documental embasados nas ações administrativas.  

Para a autora, todas as informações extraídas na etapa de reconhecimento 

do órgão e de sua produção documental, registrada no levantamento indicado pela 

metodologia de identificação, contribuem para a classificação e ordenação dos 

documentos. Também se considera que todas essas informações apontadas pelos 

procedimentos de identificar o contexto informacional dos órgãos e suas atribuições 

e, sobretudo, o estudo de tipo documental contribuem para alcançar a destinação de 

prazos, conduzido pelo valor administrativo, valor jurídico e valor histórico (BRAVO, 

1992, p. 493-495).   

O Grupo de Trabalho de Arquivistas Municipais de Madri também apresenta o 

artigo “Identificación y valoración de fondos documentales municipales. La 

experiência del grupo de trabajo de archiveros municipales de Madri”, cujo foco se 

estabelece no desenvolvimento da organização documental. Esses estudos surgem 

por meio da iniciativa da Câmara Municipal de Alcobendas – representada pelo 

prefeito Carlos Muñoz – e com a colaboração da arquivista Julia María Rodríguez, 

que resolveram reunir um pequeno grupo de arquivistas municipais ao redor da 

cidade para expor os problemas e as possíveis soluções relacionadas ao aumento 

de volume de documentos ocasionados pela multiplicação de funções 

administrativas, baseados no contato com os estudos de identificação apontada pelo 

Grupo de arquivistas de Madri. 

Considerando o aprofundamento e o compartilhamento do método de 

identificação, percebe-se que o caso de tratamento documental nesse acervo 

também contribui para a interlocução dos arquivistas municipais de Madri em prol de 

solucionar problemas comuns aos arquivos. Os estudos do Grupo de Trabalho dos 

Arquivistas de Madri se destacam entre os projetos de tratamento documental, o que 

possibilita o embasamento para a discussão e aplicação da identificação nos fundos 

documentais. 

 As noções apontadas pelas experiências promissoras dos arquivistas 

municipais levaram à compreensão do contexto de produção arquivística dos 

documentos, tendo em vista o projeto de organização documental visando 

estabelecer a gestão de documentos para o Arquivo Municipal de Alcobendas. 
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Constata-se, portanto, que a aplicação da identificação de fundo e da identificação 

de série documental refere-se às informações subsidiárias para a criação de um 

sistema classificatório.  

Embora existam pequenas diferenças na aplicação do modelo de 

identificação, pode-se dizer que a base dos estudos do Arquivo Municipal de 

Alcobendas, entre outros, foi baseada nos estudos enunciados pelo Grupo de 

Arquivistas de Madri. Na literatura, é frequente a menção aos estudos do grupo, que 

desenvolve a metodologia de identificação na Arquivística espanhola dentro do 

escopo da organização de fundos documentais. 

A abordagem sobre a identificação desenvolvida pela Arquivística é 

apresentada pelo Grupo de Arquivistas Municipais de Madri, coordenado por Vicenta 

Cortés Alonso e com a participação de outros arquivistas da administração pública. 

Assim, estabelece-se o estudo arquivístico de análise de tipo documental, que 

surge em circunstâncias nas quais a Comunidade de Madri procurava parâmetros 

para subsidiar a normalização nos arquivos, bem como a implantação de Sistema de 

Gestão de Documentos. E quando se fala em normalização nos arquivos, se quer 

dizer a elaboração de mecanismos resultantes de um padrão para a formulação dos 

documentos, cujos elementos são primordiais para a materialização da função e da 

atividade da unidade administrativa.  

O primeiro passo estabelecido pelo grupo de arquivistas foi a criação de 

modelo de descrição para o tipo documental que atendesse às necessidades de 

coleta de informação mais precisa para os arquivistas, sem perder suas 

características provenientes da unidade administrativa. O primeiro estudo 

estabelecido pelo grupo é publicado em 1984, cuja ênfase é a análise de tipologia 

documental, entendendo o tipo documental como a representação da atividade 

refletida no documento, que resulta na formação da série documental.  

A tipologia documental tem um papel importante ou até mesmo fundamental 

para a identificação da atividade refletida no documento e que forma as séries 

documentais, visto que requer um estudo específico, já que nesse momento não se 

pode contar com a diplomática tradicional (GRUPO DE ARQUIVISTAS MUNICIPAIS 

DE MADRID, 1991, p. 7). 

Esses estudos de análise de tipo documental servem de subsídio para a 

metodologia de identificação, que consiste em identificar o fundo, o tipo documental 

e a série documental. É necessário que se entenda que a estruturação do modelo de 
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tipologia documental segue na perspectiva de estudo sobre a produção de 

documentos públicos. A estrutura desse formulário de análise de tipos documentais 

é apresentada da seguinte maneira:  

 

 Tipologia documental;  

 Órgão produtor;  

 Destinatário;  

 Legislação;  

 Trâmite;  

 Documentos básicos que compõem o processo;  

 Ordenação da série;  

 Conteúdo e vigência administrativa. 

 

Cabe ressaltar que a finalidade desse estudo visa à fixação das séries 

documentais, além de uniformizar a maneira de trabalhar dos arquivistas na 

observação de características tiradas da própria documentação. As informações 

coletadas a partir da documentação colaboram com a classificação e a avaliação, 

além de também contribuir para com descrição.  

A análise de tipos documentais proposta pelo Grupo de Arquivistas Municipais 

de Madri se insere na etapa de identificação de documentos na fase corrente, que 

dispõe de todas as informações sobre o documento em si e sobre o órgão que o 

produz. Considerando os aspectos expostos sobre os estudos e a prática 

apresentada por Vicenta Cortés Alonso e o Grupo de Arquivistas Municipais de 

Madri, é necessário observar os avanços efetuados na aplicação de uma 

metodologia para analisar os tipos documentais produzidos pela esfera 

governamental da administração pública. 

Esse modelo de levantamento de informações sobre a estruturação do órgão 

produtor/fundo, como estudo prévio para a análise do tipo documental, é 

fundamental para qualquer organização averiguar a coleta de dados e informações 

para conseguir aproximar-se da identificação da série documental.  

Quanto à análise de tipo documental, pode-se afirmar que ela contribuiu para 

fundamentar teoricamente o tratamento realizado em fundos de arquivos municipais; 

por isso mesmo, é uma ferramenta imprescindível para os métodos de trabalho de 
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organização documental. A partir da discussão teórica sobre esse modelo de análise 

de tipologias documentais, criam-se conceitos e geram-se reflexões acerca da 

fundamentação da noção de identificação.  

Sobre esse aspecto de influência dos estudos desse grupo, o arquivista Pilar 

Fernández Gil apresenta o artigo “La identificación y valoración de los documentos 

tramitados en las oficinas municipales. La experiencia en El Ayuntamiento de 

Alcorcón (Madrid)”, na Primeira Jornada sobre Metodologia para a Identificação e 

Avaliação de Fundos Documentais das Administrações Públicas. 

Fernández Gil (1992) toma conhecimento dos estudos e discussões 

disseminados pelo Grupo de Arquivistas de Madri no município de Alcorcón, que 

também ansiavam por resolver as deficiências apontadas na organização 

documental dos órgãos municipais ligados à administração dos departamentos e 

escritórios. Na apresentação das práticas institucionais desempenhadas pelo 

município de Alcorcón, foi pensado um sistema de administração municipal para a 

organização dos fundos existentes nos departamentos e setores públicos, 

verificando a necessidade de uma gestão diária para não acumular documentos em 

seus armários, estabelecendo um sistema de controle e localização rápida dos 

documentos produzidos pela administração. Com isso, o estudo detalhado da 

tramitação dos documentos possibilitaria um sistema de arquivo por meio do qual 

poderia ser possível controlar a sua produção e o seu destino final. 

Seguindo essa linha de raciocínio sobre o sistema de arquivo, foi necessário 

fixar normas para o arquivamento em cada departamento, a fim de acompanharem o 

fluxo documental. Depois disso, passaram a aplicar: 

 

  Estudos das funções e atividades de cada departamento por meio de 

organogramas internos, além de reunião com os responsáveis pelo 

departamento; 

                       

 Estudos de documentos expressos por diagramas da circulação dos 

documentos com finalidade de reconstituir o trâmite; 

 

 Elaboração de um “quadro de classificação” dos documentos nos 

departamentos. 
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Por meio das informações da administração do município de Alcorcón, obtidas 

por Fernández Gil (1992), teve-se a consciência da situação em que se encontravam 

os documentos e as repartições administrativas, esses dados levantados puderam 

traçar o fluxo documental do órgão. Diante disso, surgiu a necessidade de definir um 

sistema de coletas de dados, que permitisse ao arquivista gerenciar as informações 

de forma ágil e precisa, de modo que pudessem usufruir desses modelos como 

parâmetro para a gestão de documentos.  

 Por fim, indica-se o artigo de Juan José Generelo Lanaspa e Angel Laso 

Ballesteros (1992), intitulado “La documentación de las delegaciones provinciales de 

abastecimientos e transportes: problemas de identificación”, que também foi 

apresentado na Primeira Jornada sobre Metodologia para a Identificação e 

Avaliação de Fundos Documentais das Administrações Públicas. Essa pesquisa 

delineou as etapas de aplicação da metodologia de identificação do fundo 

documental da Delegação de Abastecimento e Transporte da Espanha.  

 Criado em 1938, o fundo da Delegação de Abastecimento e Transporte teve 

grande representatividade na administração pública porque garantiu o 

abastecimento de artigos de primeira necessidade para a população. Essa 

documentação exibe inúmeros problemas para a identificação, especialmente a 

identificação de fundo. A complexidade de organização desse acervo foi marcada 

por várias mudanças governamentais, que – a cada nova estrutura administrativa – 

delimitava novas atribuições delegadas a essa instituição de abastecimento e 

transporte.  

Essa circunstância de dificuldade de delimitação do fundo documental desse 

órgão prescindiu de um estudo mais aprofundado sobre o levantamento de todas as 

mudanças ocorridas desde sua criação até o período em questão.  

Essa visão caótica da situação desse fundo permitiu ponderações acerca do 

processo de identificação de fundo acumulado e a aproximação do princípio da 

proveniência para a delimitação de fundo. De acordo os estudos proferidos por 

Generelo Lanaspa e Laso Ballesteros (1992, p 127.), a resposta encontrada para a 

identificação de fundo está vinculada à proveniência11. Após essa explanação é 

                                                     
11

 Segundo Duchein (1986, p.14), o princípio da proveniência consiste em deixar agrupados, sem 
misturá-los com outros, os arquivos provenientes de uma administração, de um estabelecimento ou 
de uma pessoa física ou moral. Para Rousseau e Couture (1998, p. 85), a aplicação do princípio de 
proveniência e o seu resultado, o fundo de arquivo, levam igualmente o profissional arquivista a 
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possível dizer que para a delimitação de fundo, as informações coletadas pelo 

arquivista sobre o organismo e sua produção documental ligada as atividades são 

etapas estabelecidas a partir do princípio de proveniência. 

Sob essa perspectiva, Generelo Lanaspa e Laso Ballesteros (1992) 

desenvolveram um trabalho de investigação que visava delimitar o fundo da 

Delegação Provincial de Abastecimento de Transportes na Espanha, partindo do 

princípio de proveniência. Eles respondem a três perguntas básicas: Que fundo é? 

Como se chama? E onde está? Essas perguntas são consideradas o ponto de 

partida para traçar a evolução do organismo, desde a legislação até a própria 

documentação. 

Este fundo da Delegação Provincial de Abastecimento de Transportes estava 

disperso pelos depósitos e arquivos e, além disso, ocorrem mudanças nas 

atribuições do órgão com o passar dos governos vigentes, que também contribuíram 

para levantar questionamentos sobre a identificação de fundo. A tarefa de definir um 

fundo documental pode parece obvio quando se define a proveniência da 

documentação, porém esse levantamento sobre o órgão produtor deve ser 

minucioso já que esses documentos trilharam transições politicas que são o reflexo 

de supressões, criações de setores e órgãos dentro da administração pública.  

Segundo Generelo Lanaspa e Laso Ballesteros (1992), a identificação 

possibilitou alcançar os critérios estabelecidos para o propósito da pesquisa de 

identificação de fundo documental, considerando que esse estudo permitiu, nesse 

caso, a recuperação do histórico-institucional da Delegação Provincial de 

Abastecimento de Transportes. 

Para esses autores, a identificação resulta na aplicação do princípio de 

proveniência para sua estruturação. Com isso, os elementos da representação do 

órgão produtor, apontados pelo princípio da proveniência, tornam-se a base para a 

delimitação de fundo. 

 Os autores também enfatizam que a identificação de fundos surge 

recentemente como uma necessidade dos grandes depósitos de documentos 

atrelados e a necessidade de espaço para o seu armazenamento, podendo concluir 

                                                                                                                                                                   
considerar grandes conjuntos de documentos em vez de documentos à peça. O organismo criador ou 
a pessoa que o reuniu os documentos pelas suas atividades é uma unidade objetiva de agrupamento 
que junta todos os documentos provenientes de uma mesma origem, criando, desse modo, conjuntos 
mais fáceis de gerir. Esse procedimento permite, entre outras vantagens, evitar a interpretação e 
qualquer subjetividade que lhe possa estar associado, visto que um documento normalmente tem 
apenas uma única proveniência. 
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que, habitualmente, há problemas para a delimitação de fundo quando o organismo 

perde o controle da documentação ou mesmo a extinção do próprio organismo. 

Todos esses estudos e projetos desenvolvidos com base na metodologia de 

identificação seguiram o modelo apresentado pelo Grupo de Arquivistas de Madri, 

representado pelos estudos de Vicenta Cortés. Pode-se também perceber que um 

desses estudos de caso, apresentado na Primeira Jornada sobre Metodologia para a 

Identificação e Avaliação de Fundos Documentais das Administrações Públicas, 

sofreu algumas alterações, mas o objetivo principal de tratamento documental foi 

contemplado por todos. Entretanto, é necessário chamar a atenção para a tentativa 

de descrever o contexto de origem dos documentos como base para qualquer ação 

de organização de arquivos. 

Todos esses estudos apresentados pelos arquivos espanhóis, referentes ao 

desenvolvimento da identificação para o tratamento documental, foram estimulados 

pelos próprios arquivistas, que perceberam os problemas comuns e tentaram, por 

meio de discussões e programas de implantação de gestão de documentos na 

esfera pública, solucionar essa deficiência das instituições arquivísticas. 

O principal resultado concretizado com o evento, para Vazquez de Praga 

(1992), é o êxito alcançado no que se refere às discussões teóricas e metodológicas 

sobre a identificação.  

Assim sendo,  
 

O tema tratado é [...] um dos aspectos fundamentais da arquivística, 
e consideramos necessário para estabelecer, uma metodologia 
própria e mais adequada a nossa realidade arquivística e a tradição 
administrativa. (JORNADA DE METODOLOGIA PARA A 
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FUNDOS DOCUMENTAIS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 1992, p. 559). 
 

 
Vázquez de Praga (1992) também menciona a necessidade de estabelecer 

uma metodologia que respeite a realidade dos países ibero-americanos e enfatiza 

que não é possível seguir o método de trabalho inspirado nos moldes anglo-saxões, 

pois os problemas e soluções transmitidos por eles se diferenciam da problemática 

das instituições arquivísticas da Espanha. Nesse sentido, a intenção do evento foi 

conhecer e discutir as distintas experiências sobre a identificação de fundos 

documentais produzidos pelas administrações públicas, estabelecendo um diálogo  

e critérios uniformes para o tratamento dos documentos contemporâneos. 
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O objetivo principal desse primeiro evento foi estabelecer um fórum de 

discussão profissional, no qual o debate pudesse abordar as teorias arquivísticas e 

analisar as possíveis estratégias metodológicas de trabalho para criar uma proposta 

comum a todos os arquivos. 

Essa proposta de pesquisa sobre a metodologia de identificação apresentada 

pela jornada visa sistematizar os critérios científicos para definição de séries 

documentais produzidos pelas administrações públicas. Em virtude dessa situação, 

a sua identificação torna-se subsídio para a eliminação de documentos composta 

pela função arquivística da avaliação documental12. 

Sobre a atuação da Primeira Jornada de Metodologia para a identificação e 

Avaliação de fundos documentais da Administração Pública, pode-se destacar que 

estabeleceram as práticas para a consolidação da identificação ao inserir a 

discussão dos procedimentos de organização documental.  

Com essa discussão sobre métodos de trabalho, foi possível aproximar 

profissionais interessados no mesmo assunto, visando alcançar uma solução 

plausível para a realidade cotidiana dos arquivos. A iniciativa de discussão sobre 

esse método proporciona a difusão da metodologia de identificação de tratamento 

documental por meio de grupos de trabalho desenvolvidos nos locais descritos 

abaixo:  

 

 Arquivo Geral de Andaluzia; 

 Centro Regional de Arquivos da Comunidade de Madri; 

 Arquivo Regional de Madri; 

 Grupo de Trabalho dos Arquivistas Municipais de Madri; 

 Arquivo Municipal de Madri. 

 

Com base na literatura arquivística espanhola, em geral, é possível encontrar  

alguns autores significativos para o desenvolvimento do campo teórico-metodológico 

que definem o que é a identificação.  

                                                     
12

 A avaliação é um processo de análise e seleção de documentos que visa estabelecer prazos de 
guarda e destinação final dos documentos, definindo quais documentos serão preservados para fins 
administrativos ou de pesquisa e em que momento poderão ser eliminados ou recolhidos ao arquivo 
permanente, segundo o valor e o potencial de uso que apresentam para a administração que os 
gerou e para a sociedade (INDOLFO, 2007, p.42). 
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Na visão de Antonia Heredia Herrera (1999, p. 19), a identificação sempre 

existiu, mas estava individualizada nas tarefas arquivísticas e, hoje, oferecem etapas 

perfeitamente definidas, diferenciadas e sucessivas ao tratamento arquivístico.  

Ressalta-se que a identificação: 

 

[…] antes e agora, está vinculada ao princípio de proveniência 
quando investiga as origens da documentação partindo de sua dupla 
vinculação, à proveniência institucional e ao sujeito ou unidade 
produtora, através de suas funções ou de seus órgãos, dentro da 
instituição. Determina a estrutura geral do fundo e particular de cada 
uma das suas divisões e partes jurídicas. Em definitivo ajuda a 
configurar o quadro de classificação […] e facilitará a descrição, a 
partir da fixação da tipologia documental e as séries e suas unidades 
documentais. (HEREDIA HERRERA, 1999, p. 21, tradução nossa) 
 

A identificação é realizada com base no princípio da proveniência, com o 

objetivo de gênese documental, a partir do reconhecimento das funções e atividades 

da entidade produtora que ficam registrados nos documentos de arquivo.  Pode-se 

dizer que a identificação torna-se base para delimitação de qualquer fundo de 

arquivo, sendo fundamental para integrar os conceitos de função e atividade 

administrativa à produção documental e, além desses usos, também fundamentam a 

delimitação de séries de documentos dentro do contexto institucional.   

Herrera Heredia (2011, p. 123) define que a identificação “é o processo de 

reconhecer uma entidade arquivística por seus atributos específicos; processo 

intelectual de análise para reconhecer algo que exige de imediato sua materialização 

e formalização”, justificando que “identificar é reconhecer, não é representar”. A 

autora acrescenta também que é necessário “[...] reconhecer, antes de classificar, 

uma instituição, seus órgãos e suas funções”.  

Após o reconhecimento do órgão produtor por meio de um processo 

intelectual de suas competências e funções e de suas tipologias documentais 

referentes a atividades específicas, deve-se seguir para representação dessas 

informações tanto para a classificação como para a avaliação.  

A autora também menciona, a respeito da identificação, que  

 

[…] amplia o seu objeto no âmbito da aplicação [...] para os fundos 
documentais de criação recente em guardar a sua conservação 
permanente, adentrando na tarefa que antes competia aos arquivos 
históricos. [...]. (HEREDIA HERRERA, 1999, p. 21) 
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Para a autora, dificilmente pode-se chegar à avaliação documental sem os 

preceitos da identificação, porque só a partir do conhecimento aprofundado sobre o 

vínculo dos documentos e sua origem é que se torna possível a definição de 

estabelecimento de prazos de destinação final dos documentos.  Ela enfatiza, com 

isso, que a ausência de critérios de avaliação documental tem levado o atual 

sistema de arquivo ao colapso, visto que não se pode chegar à eliminação daqueles 

documentos que não conseguimos qualificar. 

 Em geral, para a autora, o papel da avaliação com referência à identificação é 

importante quando se menciona projetos cujo objetivo é prioritariamente a 

eliminação, embora não seja o único intuito. Porém, não se pode perder de vista que 

a identificação é o requisito indispensável para a avaliação (HEREDIA HERRERA, 

1999, p.21). 

Já para Martín-Palomino e La Torre-Merino (2000, p.11), a identificação 

possui três etapas: identificação do órgão produtor, identificação do elemento 

funcional e identificação do tipo documental13.          

A fase de identificação assume um papel relevante no contexto do fazer 

arquivístico, fornecendo dados que serão usados nas análises de produção, de 

classificação, de avaliação e de descrição documental, sendo considerados como a 

primeira fase da metodologia arquivística, por apresentar um caráter intelectual e 

investigativo que visa o reconhecimento do órgão produtor e das tipologias 

documentais existentes, cujo objetivo final é a definição das séries documentais 

(MARTÍN-PALOMINO BENITO; LA TORRE MERINO, 2000, p. 14).   

Nessa perspectiva de definição da identificação, os autores evidenciam que 

seria uma metodologia arquivística que permite o tratamento dos fundos 

documentais desde a sua criação até a destinação final dos arquivos permanentes.  

Mendo Carmona (2004) também observa e define a identificação como a 

melhor ferramenta para aplicar o princípio básico da Arquivística: o de respeito à 

proveniência e à estrutura interna do fundo. A autora também afirma que é 

imprescindível o estudo da gênese do fundo por meio do sujeito produtor: a pessoa 

física, a família ou organismo que o produziu e/ou acumulou o fundo e cada uma de 

suas agrupações além do objeto produzido, o documento.  

                                                     
13 Para a arquivística brasileira o tipo documental é a configuração que assume a espécie documental 

de acordo com a atividade que ela representa (CAMARGO & BELLOTTO, 1996). Entretanto, o 
conceito de tipo documental apresenta-se com características entre os autores da área que o 
analisam, aspectos tratados em artigos publicados por Manuel Vazquez e Antônia Heredia Herrera. 
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Para a autora, o método de identificar é uma ferramenta eficaz quando se 

aplica os princípios arquivísticos que permeiam toda e qualquer ação adjacente à 

organização documental. Mediante a situação crítica em que os arquivos se 

encontravam, ditava-se que algo fosse feito pelas administrações e instituições 

arquivísticas, então, nesse caso, a ferramenta disponibilizada por meio da 

metodologia de identificação possibilitou aplicar na prática os princípios arquivísticos 

como base para qualquer fazer relacionado ao tratamento documental. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Escobar Sierra (2004, p.2) descreve, 

teoricamente, a metodologia da identificação aplicada para a identificação de séries 

documentais, justificando a pertinência da identificação no âmbito da teoria 

arquivística, tendo em vista a organização e a “conservação” da proveniência14 e a 

ordem natural ou original dos documentos produzidos pelo órgão produtor.  

 Por mais que a abordagem desse autor apresente algumas semelhanças 

com as definições anteriores, ela se diferencia pelo fato de a análise dele sobre 

identificação ser baseada nos princípios arquivísticos destacando a identificação de 

séries documentais. Esse caráter diferencial de ênfase na identificação de série 

documental é devido ao fato de já possuírem a identificação do fundo, então era 

preciso identificar a ação dos tipos documentais expressos por meio das séries 

documentais. 

Assim, demonstra-se que, a partir dos estudos iniciados pelos arquivistas 

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

estaria se direcionando para a definição de parâmetros e procedimentos da prática. 

Esses estudos culminaram na decodificação de uma linguagem e definições para 

todos se entenderem. Percebe-se que começam a aparecer iniciativas de dicionários 

que definem o uso terminológico de determinados conceitos estabelecidos pela 

literatura da área. 

Com a iniciativa da Direção de Arquivos Estatais do Ministério da Cultura, 

traçou-se um plano de normalização dos distintos aspectos dos procedimentos de 

organização documental. Isso resultou numa série de publicações, das quais fazem 

parte as normas técnicas da Direção dos Arquivos Estatais; o Manual de Tratamento 

                                                     
14 O princípio de proveniência é tido como base norteadora para a práxis arquivística e a base teórica 

difundida pelas diferentes correntes, mesmo que nem sempre todos os autores concordem com a 
mesma visão. Rousseau e Couture (1998, p. 52-79), afirmam que: “trata-se [...] o princípio da 
proveniência [...] da constituição e a plena existência da unidade de base em arquivística, a saber, o 
fundo de arquivo”. 
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de Arquivos Administrativos, de Maria Luisa Conde Villaverde (1993); a Norma 

Técnica sobre a Entrada e Saída de Documentos de Arquivo e as Recomendações 

para a Edificação de Arquivos, de Julio Enrique Simonet Barrio (1993). 

Essa direção do Ministério da Cultura observa que havia a necessidade de 

um plano de normalização de distintos aspectos do tratamento documental para a 

elaboração de aspectos normativos para o Sistema Espanhol de Arquivos. O 

Dicionário de Terminologia da Arquivística da Espanha (1993) desempenha o papel 

fundamental para um instrumento de comunicação do conjunto de teoria arquivística. 

Com isso, fizeram-se necessários os estudos sobre termos que são 

resumidos à exigência de comunicação, que cresceu de maneira proporcional ao 

progressivo desenvolvimento do campo de estudo da Arquivística na Espanha.  A 

seleção dos termos definidos é baseada nas diferentes fases do tratamento 

arquivístico: identificação, avaliação e descrição. 

De acordo com a proposta direcionada na definição de conceitos e princípios 

arquivísticos, encontra-se o termo de identificação pelo Dicionário de Terminologia 

Espanhola (1993, p. 37), definido como a “fase de tratamento arquivístico e 

sistematização das categorias administrativas e arquivísticas em que se sustenta a 

estrutura de um fundo”.  

A descrição sobre a identificação apontada pelos autores da Arquivística 

espanhola foi fundamental para se entender em que contexto de criação/produção 

os documentos estão inseridos, além da padronização dos procedimentos 

relacionados à tramitação dos documentos. Isso pode acontecer por intermédio dos 

estudos dos arquivistas da Comunidade de Madri, que criam procedimentos 

baseados na necessidade de método para resolver o processo de redução da 

massa documental para proporções manipuláveis. 

Consequentemente, todas as definições e discussões acerca da identificação 

apresentadas nesse período de reformulação de métodos de trabalho na Espanha 

foram amparados pela teoria arquivística que também passava por mudanças 

expressivas na literatura. Todas as transformações identificadas naquela ocasião 

trouxeram um aprofundamento sobre as etapas do tratamento documental, 

possibilitando aos arquivistas uma ferramenta de trabalho e a padronização desse 

feito. 

É importante demonstrar que os estudos e as definições sobre esse método 

arquivístico da identificação exposta pelos autores espanhóis estão vinculados à 
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teoria arquivística. De tal forma, esses estudos tomaram uma proporção enorme 

dentro das instituições arquivísticas, das administrações públicas e do corpo teórico 

da Arquivística ibero-americana. 

Ainda sobre os estudos de identificação, Maria Luisa Conde Villaverde, que 

era diretora do Archivo General de La Administración Espanhola, tomou 

conhecimento da pesquisa do Grupo de Arquivistas Municipais de Madri. Esse 

contato com as experiências compartilhadas pelo grupo, por meio do método de 

identificar fundos e séries documentais, foram os primeiros estudos sobre o tema.  

Embora o método de identificação tivesse demonstrado eficiência no 

tratamento documental, foi necessário ter uma base empírica suficiente e ampla que 

permitisse a definição dos princípios teóricos que a sustentam. Nesse sentido, a 

estratégia a ser seguida consistiu em contrastar as experiências espanholas com as 

de outros países de tradição semelhante (CONDE VILLAVERDE, 1992, p. 15).  

Diante do exposto, Conde Villaverde estabeleceu um fórum de discussão 

sobre a identificação com o Grupo Ibero-Americano de Gestão de Documentos 

Administrativos, 

 

[...] composto por representantes da Espanha, Portugal, Brasil e 

México, com o respaldo da Administração de Arquivos Estatais da 

Espanha, que está tentando definir e estabelecer um modelo de 

tratamento de fundos perfeitamente distintos dos anglo-saxões e 

franceses, que até o momento eram os únicos identificados no 

contexto internacional e os que determinam a abordagem e os 

objetivos do Comitê de Arquivos Administrativos (CRC) do Conselho 

Internacional. (CONDE VILLAVERDE, 1992, p.15) 

 

As primeiras reuniões desse grupo ocorreram com a participação da 

Espanha, Brasil, México e Portugal, mas nos próximos encontros a Colômbia, Costa 

Rica e Cuba ingressaram na discussão.  

Conde Villaverde (1992, p. 15) aponta que para ter uma base empírica 

suficientemente ampla e passível de definição de princípios teóricos era necessário 

contrastar suas experiências com a de outros países de tradição semelhante, 

visando estabelecer e definir um modelo de tratamento de fundos diferenciados dos 

anglo-saxões e franceses. 

O fato de o Grupo Ibero-Americano de Gestão de Documentos 

Administrativos ter considerado a identificação como fase independente no 

tratamento documental faz com que eles tentem se aproximar dos países que 



76 
 

apresentam os mesmos problemas de acumulação documental. Com a aproximação 

desses países, o grupo analisa em seu campo de estudo e pesquisa os seguintes 

aspectos:  

 

1. Análise da realidade administrativa e arquivística para distinguir as 

características que lhes são próprias; 

2. Definição das bases metodológicas que devem fundamentar o novo modelo 

que se pretende desenhar; 

3. Organização dos distintos grupos de trabalho para aplicação das bases 

metodológicas estabelecidas sobre fundos previamente definidos para o 

estudo. 

 

As propostas metodológicas apresentadas pelo grupo reforçam que o uso da 

identificação não é restrito apenas aos arquivos municipais ou a uma documentação 

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

serviria como parâmetro para os países ibero-americanos acerca da organização 

documental.   

A partir desse momento, surgiram os modelos sobre a noção de identificação. 

Entretanto, não se pode presumir a identificação como conceito único de aplicação 

universal, uma vez que a sua elaboração e o seu desenvolvimento tiveram a 

participação de alguns países. A evolução e as práticas da identificação na Espanha 

são amplamente explicitadas em alguns instrumentos e dicionários de alguns países 

ibero-americanos. 

No Glossário de Termos Arquivísticos do México ([s/d], p. 5), a definição de 

identificação é a seguinte: 

 

Primeira fase da metodologia arquivística, intelectual, visando a um 
conhecimento exaustivo da instituição que produziu o documento, o 
seu desenvolvimento orgânico, as habilidades administrativas e os 
tipos de documentos que estão disponíveis no procedimento 
administrativo e as demais disposições que afetam o processo 
elementos essenciais para a definição da série documental. O 
resultado desta fase irá financiar a organização, com o 
estabelecimento da classificação [...], preparando o terreno para 
posterior avaliação e descrição. A base de identificação é uma 
aplicação direta do princípio da proveniência.          
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Por sua vez, o Manual de Organização dos Fundos Documentais, produzido 

pelo Arquivo Geral da Nação na Colômbia (2004, p.9), conceitua a identificação 

como sendo a  

[...] fase operacional, quando se fala dos processos de arquivamento 
enfatiza especialmente o objetivo de restaurar ou reconstruir 
desenvolvimento da instituição e também as suas estruturas, [...] da 
sua produção documental, o que significa que a identificação, 
classificação, descrição e avaliação foram para imprimir a dinâmica e 
diacrônica permitindo a análise flexível de acordo com as 
circunstâncias da entidade histórica do produtor e da sua gestão. 

 

Essa abordagem sobre a identificação tem o objetivo de reconstruir a 

entidade por meio de suas estruturas administrativas e atribuições captadas na 

produção documental e nos dispositivos legais que a regulamentam, permitindo a 

análise da estrutura e o funcionamento dessa entidade para fins de gestão 

documental. 

Observa-se que a identificação é capaz de abranger o contexto documental, 

ou seja, as informações registradas de uma atividade produzida por uma entidade 

e/ou instituição. Essa abrangência é possível por meio da identificação de fundo, de 

tipo documental e das séries documentais.  

Pelo nível de abordagem do Grupo Ibero-americano de Gestão de 

Documentos, reconhece-se que, além da Arquivística espanhola, os seus 

procedimentos deveriam se estender em busca de aprimoramento de ferramentas 

para a organização dos acervos almejando um vínculo com outros países que 

identificassem os mesmos problemas, para assim conseguirem uma coesão com as 

realidades detectadas por meio de diagnósticos de levantamento das condições 

arquivísticas dos países ibero-americanos. 

As atividades realizadas por esse grupo contribuíram para que alguns países 

percebessem a necessidade de buscar um fórum de discussão para conseguir suprir 

as suas deficiências em relação ao tratamento de fundos documentais. Então, a 

partir desses estudos, foi possível avançar em relação a outras questões sobre a 

aplicação da teoria arquivística, além da fundamentação de conceitos. Nesse 

contexto de aprimoramento de considerações sobre a organização de acervos 

arquivísticos, a identificação foi conceituada e difundida para outros países. 
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5.2 O uso do termo e o surgimento do conceito de identificação no Brasil 

 

 

No item sobre o surgimento do conceito e a metodologia de identificação, 

apresentam-se os estudos do Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos 

Administrativos nos países ibero-americanos que se identificavam com a 

problemática de fundos acumulados. 

        De acordo com o texto de Maria Luisa Conde Villaverde, apresentado na 

Primeira Jornada sobre Metodologia para a Identificação e Avaliação de Fundos 

Documentais das Administrações Públicas, o Brasil teve participação no Grupo 

Ibero-americano de Gestão de Documentos Administrativos, com a presença de 

José Maria Jardim, responsável naquele período pela gestão de documentos por 

meio da Divisão de Pré-Arquivo do Arquivo Nacional. 

No primeiro encontro realizado pelo grupo, em 1982, em Madri, foi possível 

apontar as necessidades comuns à organização documental e o desenvolvimento de 

métodos de trabalho nas instituições arquivísticas dos países participantes dessa 

reunião. Eles estavam preocupados com a situação, naquele momento, dos arquivos 

em relação às práticas arquivísticas.  

Durante os anos em que o grupo permaneceu atuante, mesmo com todos 

os transtornos possíveis, conseguiu-se avançar bastante na realização de 

diagnósticos sobre as condições de métodos de trabalho, desempenhados pela 

Arquivística ibero-americana. A partir dessa cooperação entre os países ibero-

americanos, adquiriram-se esforços extraordinários em relação à delimitação de 

conceitos e procedimentos de tratamento documental. 

Todos os países participantes desse grupo buscavam uma metodologia 

para resolver o problema de grandes quantidades de documentos acumulados em 

seus depósitos e nos ministérios, que necessitavam passar pelo processo de 

tratamento arquivístico. 

O Brasil integrou a discussão sobre metodologias de tratamento 

documental. Segundo Rodrigues (2008, p. 232), “[...] o Brasil integrou o movimento 

internacional que se formava em busca de referenciais metodológicos para resolver 

a superlotação dos arquivos, problema comum do qual compartilhavam os países 

ibero-americanos”. Nesse cenário, surge o Programa de Modernização Institucional-

Administrativa do Arquivo Nacional de 1981, que refletiu sobre as atividades de 
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identificação e controle do acervo documental. Tal aspecto teve ação direta na 

Divisão de Pré-Arquivo, no Projeto de Gestão de Documentos, em 1984. 

Desenvolvido no âmbito do Ministério da Agricultura, de 1984 a 1986, o 

Projeto de Gestão de Documentos deu origem a um manual de levantamento de 

produção documental, como instrumento de organização documental. Nesse projeto 

de identificação de acervos. 

Salienta-se que essa experiência possuía os seguintes objetivos: 

 

 Proporcionar maior eficácia na realização de suas atividades com a 

política de arquivos integrados em suas fases corrente, intermediária e 

permanente, visando o planejamento e a implantação de decisões 

governamentais no âmbito do Ministério da Agricultura. 

 

 Racionalizar a tramitação; controlar o fluxo de documentos; aperfeiçoar 

o processo de recuperação de informações técnico-administrativa; 

estabelecer normas de avaliação de documentos determinados nos 

arquivos correntes e intermediários e de recolhimento com fins de 

arquivamento permanente. 

 

Além disso, o tem o objetivo de identificação dos mecanismos de produção de 

documentos e, respectivamente, o seu trâmite, constituindo a principal tarefa para a 

aplicação da gestão de documentos.  

A competência fundamental da Divisão de Pré-Arquivo configurava-se em 

“recolher e conservar a documentação ainda com interesse administrativo e em 

selecionar o que será incorporado ou eliminado”. O objetivo focava-se na 

necessidade do Arquivo Nacional em estabelecer a gerência dos documentos ainda 

indefinidos quanto ao seu valor histórico (JARDIM, 1988, p. 33). 

O conjunto de ações decorrentes da competência da Divisão de Pré-Arquivo 

levantou outras questões, por exemplo, sobre as políticas de recolhimento, a 

avaliação, a classificação de arquivos correntes, a gestão de arquivos intermediários 

e a racionalização da tramitação documental, refletindo diretamente na identificação 

de documentos acumulados, resultando no projeto de gestão de documentos. 

Dentro desse contexto de tratamento técnico de acervos encontra-se a 

definição de identificação de Eliana Rezende Furtado de Mendonça, que também 
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participou do projeto de gestão de documentos na aplicação de um modelo de 

organização de arquivos intermediários na Divisão de Pré-Arquivo do Arquivo 

Nacional, cujo objetivo é a organização dos conjuntos documentais para a avaliação 

e aplicação da tabela de temporalidade e os processos de recolhimento ao arquivo 

permanente. 

Em 1982, a Divisão de Pré-Arquivo de Brasília e a do Rio de Janeiro 

começaram um levantamento dos fundos documentais acumulados em ministérios 

sediados no Rio de Janeiro. 

Assim, 

A evolução da Divisão de Pré-Arquivo e suas experiências refletem, 
portanto, as transformações vivenciadas nos últimos anos pelo 
Arquivo Nacional e pela comunidade arquivística brasileira. Nos 
limites de sua ação, A Divisão de Pré-Arquivo tem contribuído, por 
um lado, para a produção de conhecimento arquivístico específico à 
realidade da administração pública brasileira e, por outro, para a 
dinâmica de modernização do Arquivo Nacional. (JARDIM, 1988, p. 
35) 

 

Segundo Jardim (1988, p. 34): 

 

Formou-se, assim, o embrião de uma equipe [...] especializada em 
gestão de documentos, com formação teórica e prática estabelecida 
a partir de experiências desenvolvidas no âmbito de Divisão e em 
estágios e contatos com instituições arquivísticas do EUA, Canadá, 
França, Espanha, Inglaterra etc. 

 

O processo de estudos, assim como o da formação teórica e prática dos 

profissionais do Arquivo Nacional, resultou nas etapas do programa de gestão de 

documentos.  É importante salientar que, nesse momento, o Brasil passava por um 

processo de mudança na compreensão do significado dos arquivos, que deixaram 

de ser depósitos obscuros de informação obsoleta ou inutilizável, para se 

converterem em instrumentos efetivos da gestão governamental e da consciência 

social (PROPOSTA PARA UM PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS 

ARQUIVÍSTICOS DOS PAÍSES LATINO-AMERICANOS, 1988, p. 7). 

O projeto de gestão de documentos obteve alguns resultados favoráveis 

para o Arquivo Nacional e trouxe novas possibilidades de atuação em relação aos 

fundos acumulados , “[...] contribuindo para fixar, externamente, uma política federal 

de arquivos” (JARDIM, 1988, p. 33). 
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Com a finalidade de identificar o acervo do Arquivo Nacional, foi criado, em 

1981, o Grupo de Identificação de Fundos Internos (GIFI), visando conhecer o seu 

acervo. O objetivo desse grupo era conhecer o real volume de massa documental 

produzida e recebida pelos órgãos da administração pública e federal, pertencente 

ao Poder Executivo, sediada no estado do Rio de Janeiro, que não havia sido 

transferida e /ou recolhida ao Arquivo Nacional. (MANUAL DE IDENTIFICAÇÂO DE 

ACERVOS DOCUMENTAIS PARA TRANSFERÊNCIA E/OU RECOLHIMENTO AOS 

ARQUIVOS, 1986, p. 4). 

Com essa finalidade, o GIFI encontrou, inicialmente, um grande problema: a 

falta de padrões metodológicos em nível nacional que pudessem auxiliá-los na tarefa 

de identificar o acervo dentro da instituição.  Dessa maneira, o grupo de trabalho 

elaborou parâmetros e metodologias para conseguir desenvolver a identificação, a 

fim de organizar o acervo.  

No Manual de identificação de documentos em arquivos públicos (1985, 

p.7), a definição da identificação aparece como: 

 

[...] a etapa necessária à organização de acervos que não tenham 
recebido tratamento arquivístico algum. Visa não só a estabelecer 
maior controle sobre essa documentação, como fornecer indicadores 
que possam nortear a elaboração de um modelo de arranjo. Assim é 
preciso conhecer a documentação antes de organizá-la. 

 
No mesmo ano, também foi criado o Grupo de Identificação de Fundos 

Externos (GIFE), encarregado da identificação e do cadastramento de acervos 

documentais produzidos/acumulados pelos órgãos da administração pública federal 

no Estado do Rio de Janeiro. 

No início, esse instrumento de identificação foi produzido com o objetivo de 

utilizá-lo apenas para atender às atividades do Arquivo Nacional. No entanto, com a 

apresentação desse trabalho no V Congresso Brasileiro de Arquivologia, em 1982, 

verificou-se a necessidade de divulgar essa metodologia de identificação de 

documentos para outros arquivos e profissionais: 

 

O trabalho desenvolvido pelo Arquivo Nacional, ainda que resultado 
das suas especificidades, poderá contribuir para a elaboração de 
técnicas arquivísticas brasileiras, constituindo-se, por outro lado, num 
referencial em torno do qual poderão os arquivos públicos incorporar 
a fase de identificação do acervo como etapa preliminar às atividades 
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de arranjo e descrição. (IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS EM 
ARQUIVOS PÚBLICOS, 1985, p. 6) 

 
 

Em relação à identificação e às informações sobre a sua aplicação no Brasil, 

além dos grupos de trabalho do Arquivo Nacional, toma-se conhecimento da 

publicação do livro “Arquivos permanentes: tratamento documental”, datado do ano 

de 1988, cuja autora é Heloísa Liberalli Bellotto. Ela contribui para o 

desenvolvimento dos procedimentos de tratamento documental, incluindo a 

identificação de fundos.  

De acordo com Bellotto (2004), a identificação de fundo é requisito básico 

para a ordenação nos arquivos permanentes. Pode-se dizer que é um estudo dos 

órgãos administrativos ligados à documentação e que requerem esforços para o 

conhecimento profundo da estrutura administrativa e das competências dos órgãos 

produtores da documentação. Com base nesse levantamento, pode-se estabelecer o 

arranjo de arquivo permanente, contribuindo também para a etapa de descrição. 

Essas perspectivas abordadas pela autora se iniciaram em 1982, quando 

ela teve contato com as novas abordagens apresentadas pelos arquivistas 

espanhóis, mais especificamente com Vicenta Cortés, do Grupo de Arquivistas 

Municipais de Madri, acerca dos estudos de análise documental. 

Nesse trabalho, Bellotto menciona a identificação de fundos, cuja proposta 

de estudo foi o primeiro registro na literatura brasileira sobre a identificação, mesmo 

sendo especificamente a identificação de fundo em arquivos permanentes para fins 

de ordenação de fundo15. 

Tais constatações a respeito da noção de fundo estão estritamente ligadas 

ao próprio órgão produtor dos documentos na caracterização do núcleo documental, 

cujo estabelecimento ocorre na produção dos documentos presentes na primeira 

idade, embora a definição de fundo seja uma operação de arquivo permanente 

(BELLOTTO, 2004, p. 127). 

A autora ressalta que a fixação de fundos deve ser feita antes de qualquer 

processo seguindo o  

                                                     
15

 Definição de fundo: o conjunto de documentos produzidos e/ou acumulados por determinada 
entidade pública e privada, pessoa ou família, no exercício de suas funções e atividades, guardando 
entre si relações orgânicas, e que são preservados como prova ou testemunho legal e /ou cultural, 
não devendo ser mesclados a documentos de outro conjunto, gerado por outra instituição, mesmo 
que este, por quaisquer razões, lhe seja afim (BELLOTTO, 2004, p. 128). 
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 [...] seu estudo como conjunto administrativo funcional que se vai 
impor um quadro de arranjo, dentro dos preceitos descritos mais 
adiante, por outro lado, quando se pode dispor de organogramas e 
conhecimento seguro sobre as várias entidades e funções a que se 
ligam os documentos, é possível estabelecer antes um quadro de 
fundos, em cada um dos quais a documentação recolhida será 
integrada (BELLOTTO, 2004, p. 127-128). 

 

Admite-se que a fixação de fundo deve ser efetuada com recursos de 

captação de informações imprescindíveis para acompanhamento do fluxo orgânico 

com que foram produzidos os documentos.  

Estabelecer parâmetros de observação de informações para a fixação de 

um fundo não é uma tarefa tão simples, pois quando se recorre à legislação e a 

organogramas institucionais, encontra-se certa complexidade na constituição dos 

órgãos e suas subordinações na sua estruturação hierárquica das instituições, 

devido às supressões de setores ou mesmo à inclusão de funções que antes não 

eram de sua responsabilidade. 

Bellotto (2004, p. 36) aponta que, com a identificação, consegue-se trilhar a 

gênese documental, já que para observar o percurso da gênese há de se 

reconhecer que “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”.  

A gênese do documento surge como “[...] parte da manifestação de vontade 

[...]”, pois um documento nasce na expressão da vontade de uma pessoa ou coletivo 

para cumprir uma determinada finalidade de que se necessite. As etapas para o 

reconhecimento da gênese dos documentos de arquivo são: identificação jurídico-

administrativa do ato, seleção da espécie documental, redação final; divulgação 

junto ao público-alvo e/ou tramitação de rotina e guarda ou destinação fixada por 

sistemáticas de temporalidade. 

 Nota-se que os estudos sobre a identificação de fundos, preconizados pela 

autora Heloísa Liberalli Bellotto, beneficiou também a pesquisa sobre a identificação 

de documentos na fase de produção. Nesse aspecto, Rodrigues afirma que:  

 

Estas perspectivas abertas pela autora, considerada como 
referencial teórico sobre o assunto, passaram igualmente a 
influenciar as práticas desenvolvidas em um segmento dos arquivos 
brasileiros, especificamente no que se refere à identificação de 
documentos na fase de produção. (RODRIGUES, 2008, p. 61) 
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Os documentos passam a ser organizados segundo reflexões teóricas e 

metodológicas. Com isso, a identificação é tratada como metodologia de 

organização documental, além de implicar diretamente as políticas de sistemas de 

arquivos. 

Entende-se, portanto, que, nesse primeiro momento, a identificação é 

relacionada à atual conjuntura de documentos acumulados, que não tinham nem a 

definição de fundo.  Partindo desse pressuposto, iniciam-se os estudos de 

identificação em arquivos permanentes no Brasil. O conceito de identificação foi 

incorporado ao Dicionário de Terminologia Arquivística Brasileiro (2005, p. 94) como 

o “processo de reconhecimento, sistematização e registro de informações sobre 

arquivos”. 

Os trabalhos desenvolvidos pelo Arquivo Nacional e por Heloísa Liberalli 

Bellotto, as quais se referem ao procedimento de identificação de documentos, 

contribuem para a noção sobre a identificação. 

 
A partir dos anos 80 e durante toda a década dos 90, enquanto os 
arquivistas brasileiros iniciavam suas reflexões teóricas e 
metodológicas e também o processo de sensibilização para 
formulação de políticas de sistemas de arquivos, foi comum o uso 
dos diagnósticos de arquivo. No interior destas propostas, constavam 
tarefas específicas de identificação de documentos. (RODRIGUES, 
(2011, p.118) 

 
Os resultados dessas experiências de levantamento sobre a identificação no 

contexto da Arquivística brasileira possibilitou a constatação de que a identificação 

foi usada como subsídio para procedimentos de organização dos arquivos. 

 

 

5.3 A noção de identificação na literatura arquivística (1980-1990) 

 

Nos capítulos anteriores, buscou-se demonstrar a construção da noção de 

identificação acerca do pensamento arquivístico espanhol e brasileiro, em período 

delimitado. Debruça-se nessas abordagens o reflexo do pensamento arquivístico 

ibero-americano, ainda que se observem particularidades específicas do contexto 

social, político e cultural entre Brasil e Espanha. 
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Este capítulo busca elucidar as possíveis interlocuções entre as definições 

apresentadas pelos autores sobre a identificação, de forma a integrar os elementos 

positivos de cada uma para a construção de uma metodologia de trabalho, capaz de 

dar conta do novo contexto documental – formado a partir da década de 1980 –, 

respondendo às demandas de produção e organização do conhecimento nos 

arquivos. 

A priorização da análise da noção de identificação tanto na Arquivística 

espanhola como na brasileira visa permitir a observação e análise estrutural dos 

elementos de processo, objeto e finalidade dessa metodologia. 

Com base nas definições acerca da identificação, este capítulo sistematiza o 

desenvolvimento e apresenta de modo sistematizado o que foi abordado no capítulo 

sobre o surgimento da identificação arquivística na Espanha e no Brasil e as 

respectivas definições dos autores sobre a noção de identificação.  

Isso permite evidenciar os aspectos que ocorrem nos modelos definidos pelos 

dois países, sem, no entanto, deixar de apresentar os atributos que aparecem 

quando se aponta o processo, o objeto e a finalidade para analisar e determinar os 

elementos de semelhança e diferenças da noção de identificação. 

No que diz respeito à noção que recorrentemente se emprega para falar de 

identificação, preza-se pela utilização desse termo devido ao fato de não se afirmar 

na literatura da área que a identificação é um conceito estabelecido, ressalvando 

que na literatura essa metodologia é apresentada e absorvida principalmente pela 

Arquivística ibero-americana. Consequentemente, entende-se que a identificação 

não é um conceito formulado e aceito pela literatura arquivística.  

Utilizou-se o termo “noção” por se julgar mais adequado à proposta de 

investigar a definição da identificação e proceder às aproximações para análise 

propostas dos teóricos da Arquivística espanhola e brasileira. Entende-se, desse 

modo, por definição uma “[...] explicação clara e breve; decisão em matéria 

duvidosa; exposição dos diversos lados pelos quais se pode encarar um assunto 

[...]”, portanto definir consiste em “dar a significação, o sentido, explicar; 

revelar, determinar, fixar; decidir” (DICIONÁRIO AURÉLIO ONLINE).  

A identificação compreende um método arquivístico para reconhecimento dos 

elementos constitutivos do contexto organizacional e de seus tipos documentais, 

resultantes de atividades e funções administrativas atreladas a um órgão ou 
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instituição. Esse método é formulado e aplicado no escopo dos países que se 

deparavam com a mesma problemática de acumulação de documentos. 

 

 

5.4 Análise da noção de identificação na literatura Arquivística da Espanha e 

do Brasil 

 

Neste item, procura-se sistematizar as abordagens sobre a identificação na 

Espanha e no Brasil, possibilitando a análise das definições expostas pelos autores 

no decorrer do levantamento bibliográfico efetuado nos capítulos anteriores.  

 Elaboram-se dois quadros: o primeiro apresenta as definições do termo de 

identificação na realidade da Arquivística espanhola; o segundo quadro também 

apresenta as definições do termo de identificação, mas no caso da realidade da 

Arquivística brasileira. 

Buscou-se observar nos autores estudados as definições expostas por eles, 

os quais permitiram a elaboração do referido quadro, que apresenta os elementos 

de análise – o processo, objeto e finalidade.  

O processo refere-se a qual momento do tratamento documental a 

identificação é aplicada, ou seja, uma ação ligada a uma etapa dos procedimentos 

de organização dos documentos ou acervos, por exemplo, fase de estruturação, 

identificação ou levantamento de diagnóstico das condições da documentação ou do 

acervo.  

O objeto está relacionado ao motivo para a aplicação dessa metodologia e em 

qual momento é aplicada a identificação, se na fase do tratamento de fundo 

acumulado ou no processo de trâmite documental.  

A finalidade tem a ver com o propósito da aplicação do método de 

identificação, ou seja, qual é o propósito para a execução desse método, por 

exemplo, se é com a intenção de organização de fundos ou para a gestão de 

documentos.  

Com a finalidade de se compreender a conjectura do conceito de identificação 

na literatura arquivística espanhola, realiza-se um mapeamento das publicações que 

apresentam uma definição. Assim, sistematizam-se as definições dos autores no 

quadro 1 e no quadro 2.  
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Desse modo, apresentam-se dois quadros de análise da noção de 

identificação no contexto da Arquivística brasileira e espanhola nos elementos de 

análise propostos para observar as características estruturais das definições de 

identificação. 



88 
 

Quadro 1 
Definições de Identificação na Literatura Arquivística Espanhola (1980-1990) 

 

 

AUTOR 

 

TERMO 

 

DEFINIÇÃO  

 

Elementos de análise 

 

PROCESSO 

 

OBJETO 

 

FINALIDADE 

 

 

Maria Luisa 

Conde Villaverde 

(1992) 

 

 

Identificação 

de fundos 

acumulados 

 

 

Fase do tratamento arquivístico que consiste na 

investigação e sistematização das categorias 

administrativas e arquivísticas em que se sustenta a 

estrutura de um Fundo (p. 18). 

 

 

Fase do 

tratamento 

arquivístico 

 

 

Categorias 

administrativas e 

arquivísticas 

 

 

Avaliação  

 

Ana Duplá del 

Moral 

(1992) 

 

Identificação  

 

Operação prévia à classificação que conduz ao 

conhecimento do órgão e das unidades administrativas 

que produzem os documentos e suas funções, através 

da normativa que os origina e também dos tipos 

documentais produzidos como consequência e 

expressão das atuações desse órgão no exercício de 

suas funções (p. 4). 

 

 

Operação 

prévia para 

classificação 

 

Conhecimento do órgão e 

das unidades 

administrativas e também 

dos tipos documentais 

produzidos 

 

 

 

Classificação 

 

 

Dicionário de 

Terminologia 

Arquivística 

Espanhol 

(1993) 

 

 

Identificação 

 

Fase do tratamento arquivístico que consiste na 

investigação e sistematização das categorias 

administrativas e arquivísticas em que se sustenta a 

estrutura de um fundo. 

 

 

Fase do 

tratamento 

arquivístico 

 

 

Categorias 

administrativas e 

arquivísticas 

 

 

Avaliação 

Fonte: Elaboração da Autora (2012).
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  A primeira definição de identificação apresentada por Conde Villaverde (1992) 

está relacionada à identificação de fundos. A fundamentação da identificação, em 

específico no caso da pesquisa desenvolvida pela autora, pôde contar com os 

elementos apontados por Vicenta Cortés e pelo Grupo de Arquivistas Municipais de 

Madri. As características abordadas pelo grupo evidenciam a identificação de tipos 

documentais idênticos, a partir de sua ação refletida na formação de séries 

documentais. Com isso, estabeleceu-se a verificação de respectivos elementos 

estruturais nos documentos, conhecida como análise tipológica, constituindo a 

identificação de tipos documentais, a fim de formar séries documentais para a 

classificação e avaliação. 

  O grupo define a identificação de fundos como um processo de informações 

fundamentais para o levantamento de fontes secundárias de informação sobre a 

instituição ou entidade e, além disso, a identificação de tipo documental, a fim de 

definirem as séries documentais. Esse estudo completo sobre o fundo e os tipos 

documentais proporciona a delimitação das séries documentais para contribuir com 

a avaliação documental. 

 Tal experiência explicitada por esse grupo de trabalho traz para a comunidade 

arquivística questões relevantes para organização de fundos acumulados por 

Vicenta Cortés. Cabe ressaltar que, durante o desenvolvimento da metodologia de 

identificação realizada pelo grupo, torna-se público o conhecimento produzido, 

cedido pelo compartilhamento de resultados para as instituições arquivísticas, 

principalmente na Comunidade de Madri.  

 Por conta da importância da definição desse método de levantamento de 

informações para o tratamento documental, especificamente de fundo acumulado, 

destacam-se os elementos existentes nos estudos de análise tipológica. De acordo 

com a análise tipológica, consegue-se perceber atributos de identidade no fundo, 

cujo intuito era a identificação de séries. Esse propósito de apresentar os atributos 

elencados com base nos registros de informação sobre a origem do órgão produtor, 

contribuindo mais à frente com as funções arquivísticas. 

 No início da década de 1990, surgem estudos sobre o método de 

identificação, compondo uma estrutura lógica de trabalho a ser desenvolvida no 

tratamento documental, especialmente os de fundo acumulado. Esse processo é, 

sem dúvida, absorvido pela definição de identificação apontada por Conde 

Villaverde. Dessa forma, observa-se que Vicenta Cortés e o Grupo de Arquivistas 
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Municipais de Madri (1986) apresentam um modelo de perguntas e respostas dentro 

da organização documental de fundo acumulado e, com base nesses elementos 

estabelecidos por eles, Conde Villaverde conseguiu observar as caraterísticas do 

método aplicado e formular a primeira noção de identificação.   

 Para Conde Villaverde (1992, p. 18), a identificação é a “fase do tratamento 

arquivístico que consiste na investigação e sistematização das categorias 

administrativas e arquivísticas em que se sustenta a estrutura de um Fundo”. Os 

elementos apontados pelo processo consistem na fase de tratamento arquivístico. 

Como o próprio nome denota, essa fase compreende a relação de informações 

elencadas por meio do objeto de investigar as categorias administrativas e 

arquivísticas com a finalidade da avaliação documental.  

 Outra definição é feita pela arquivista Ana Duplá del Moral (1992), que toma 

conhecimento dos estudos e experiências do Grupo de Arquivistas Municipais de 

Madri.  Duplá del Moral (1992) divulga o método de identificar em cursos para os 

arquivos municipais e departamentos administrativos. Os cursos foram 

desenvolvidos pelo Centro Regional de Arquivos da Comunidade de Madri com a 

preocupação de demonstrar como esse método poderia ajudar na identificação dos 

documentos na fase corrente e na permanente. 

 A identificação, para Duplá del Moral, é uma operação prévia que consiste no 

reconhecimento das unidades administrativas que, além de contribuir para a 

identificação de fundo, também seria útil para a identificação de séries documentais, 

garantindo o levantamento de informações sobre os documentos desde a sua 

origem até a destinação final, podendo determinar o trâmite desses documentos, 

servindo de base para a gestão de documentos. 

 O processo relacionado à identificação é entendido pela autora como 

operação antecedente à classificação, cujo objeto é o conhecimento do órgão e das 

unidades administrativas e também dos tipos documentais produzidos. Nessa 

operação, apresenta-se a finalidade do quadro/plano de classificação. Dessa 

maneira, a identificação é uma investigação anterior a qualquer ação ou atividade de 

organização nos arquivos, pois, por meio da identificação, pode-se chegar a 

informações norteadoras para a classificação. 

 O conceito de identificação fixado por essa autora se difere da definição feita 

por Conde Villaverde e possibilita a conclusão de que Duplá del Moral amplia os 

estudos de identificação para a produção documental, a fim de estabelecer 
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parâmetros para a gestão de documentos nos órgãos públicos.  Pode-se perceber 

que as definições apresentadas por Maria Luisa Conde Villaverde e Ana Duplá del 

Moral compreendem ações para analisar as categorias administrativas a partir dos 

tipos documentais, ou seja, procuram o conhecimento dos documentos para 

identificar as características e o histórico refletido por meio da estrutura documental. 

 Por fim, apresenta-se a definição de identificação no Dicionário de 

Terminologia Arquivística Espanhol (1993). A iniciativa de formulação desse 

dicionário partiu de influências dos estudos sobre conceitos e práticas que se 

desenvolveram com base nas experiências da Arquivística espanhola, cujas 

definições de termos foram necessárias para a comunicação entre o campo 

disciplinar no decorrer da padronização e normatização dos procedimentos de 

organização documental. 

 A definição da identificação pelo dicionário se fundamenta nos estudos de 

Conde Villaverde, que apresenta essa definição no artigo publicado na Primeira 

Jornada sobre Metodologia para a Identificação e Avaliação de Fundos Documentais 

das Administrações Públicas.  A definição de identificação mencionada pelo 

dicionário é baseada na divulgação de pesquisas sobre o assunto para compreender 

e direcionar o tratamento documental. 

 Esses termos e elementos de análise estabelecidos pelo processo, objeto e 

finalidade, expostos no quadro 1, fundamentam a identificação dentro dos aspectos 

do tratamento documental. Consequentemente, a metodologia da identificação é 

desenvolvida para o tratamento de documentos acumulados em arquivos municipais 

e órgãos públicos. Outra questão que deve ser observada é que a identificação, 

além de contribuir para os trabalhos nessa área de tratamento documental, também 

está relacionada à gestão de documentos em instituições públicas. 

 Merecem destaque os trabalhos desenvolvidos por esses autores, que deram 

origem a grupos de trabalho preocupados em identificar fundos, tipos documentais e 

séries documentais para aplicação da avaliação documental. Também apresentam 

possibilidade da aplicação da metodologia de identificação para o reconhecimento 

das unidades administrativas e de seus documentos, a fim de estabelecer a 

classificação. Os argumentos utilizados pela identificação nesse período de 1980 a 

1990 na Espanha podem ser defendidos como um caminho plausível encontrado 

para a organização de documentos tanto na fase corrente como na permanente. 
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 A seguir, no quadro 2, sistematizam-se as definições de identificação 

desenvolvidas no campo da Arquivística brasileira entre 1980 e 1990.
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Quadro 2 

Definições de Identificação na Literatura Arquivística Brasileira (1980-1990) 

 

 

AUTOR 

 

TERMO 

 

DEFINIÇÃO 

 

Elementos de Análise 

 

PROCESSO 

 

OBJETO 

 

FINALIDADE 

 

Grupo de 
Identificação de 
Fundos Internos 
(GIFI) do Arquivo 

Nacional  
(1981) 

 

Identificação de 

acervo 

 

Identificação como etapa necessária à 

organização de acervos (p.7). 

 

 

Identificação 

 

 

Massa documental 

acumulado nos 

arquivos 

 

Organização de 

fundos internos 

 
Grupo de 

Identificação de 
Fundos Externos 

(GIFE) 
do Arquivo 
Nacional 
(1981) 

 

Identificação de 

documentos 

 

Levantamento e cadastramento de acervos 

documentais, para o estabelecimento de uma 

política nacional e uniforme de arquivos (p.31). 

 

Levantamento e 

cadastro 

 

Massa documental 

nos órgãos 

produtores 

 

Organização de 

fundos externos 

 

 

Heloisa Liberalli 

Bellotto 

(1991) 

 

 

Identificação de 

fundo 

 

 

Trabalho que requer o conhecimento da 

estrutura administrativa e das competências (e 

suas mutações) dos órgãos produtores e 

documentação (p. 134). 

 

Conhecimento 

estrutural 

 

Estrutura 

administrativa e das 

competências 

 

Definição de 

fundo 
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Dicionário de 

Brasileiro de 

Terminologia 

Arquivística 

(2005)
16

 

 

 

 

Identificação 

 
Processo de reconhecimento, sistematização e 
registro de informações sobre arquivos, 
com vistas ao seu controle físico e/ou 

intelectual (p.94). 

 

Processo de 

reconhecimento e 

sistematização 

 

Registro de 

informações sobre 

os arquivos 

 

Controle físico 

e/ou intelectual 

Fonte: Elaboração da Autora (2012).

                                                     
16

 Foi necessária a inserção da definição de identificação do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), devido ao fato de se observar que a 
iniciativa de formulação desse dicionário terminológico com a consolidação de uma terminologia arquivística começou a partir dos estudos do Conselho 
Internacional de Arquivos (CIA), nas décadas de 50 a 60. Os estudos para a consolidação de um dicionário brasileiro de terminologia arquivística, 
interrompidos em 1999, no Arquivo Nacional, foram retomados em 2003. Mesmo com a sua publicação em 2005, levou- se em consideração que as 
primeiras iniciativas de definição de termos começaram na década de 80 a 90. Nessa ocasião, constituiu-se, informalmente, um grupo de trabalho integrado 
por técnicos que participaram de fases anteriores de estudo aos quais se somaram outros, todos dispostos a colaborar com o propósito de oferecer à 
comunidade arquivística uma base de discussão comum e atualizada acerca de um conjunto de termos e conceitos empregados, no Brasil, na área de 
arquivos (DICIONÁRIO BRASILEIRO DE TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 5). 
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Brasileiro de Terminologia Arquivística foi necessária pelo fato de os estudos 

sobre o emprego de termos e conceitos terem sido iniciados na década de 1980 e 

90, impulsionados pelos estudos no âmbito internacional para a consolidação de 

uma terminologia arquivística.  

 Nessa ocasião, o Brasil também se dedicou ao tema de estudo para definir 

termos para a área da documentação, de acordo com os registros da elaboração de 

grupos de estudos para a definição de termos na Arquivística brasileira.  

A partir disso, foi necessária a inserção do termo da identificação desse 

dicionário, considerando que houve alguns problemas para a conclusão desse 

material, mas os grupos de estudos foram formados em 1980 e 1990 com a 

preocupação do estabelecimento de termos e conceitos empregados no Brasil, na 

área de arquivos. Desse modo, entende-se que os termos da Arquivística brasileira 

surgem principalmente na década de 90, mas com as dificuldades encontradas para 

visualização desse trabalho adiou-se sua publicação para 2005. A definição de 

identificação do GIFI é considerada a primeira aparição da identificação nos 

procedimentos de organização de documentos no Brasil, especificamente no 

Arquivo Nacional. O GIFI apresenta a identificação de acervos e, na análise de seus 

elementos, o processo consiste na identificação, cujo objeto é a identificação de 

massa documental acumulada nos arquivos com a finalidade de organização de 

fundos internos.  

Essa proposta de identificação de acervos surge no contexto em que o 

Arquivo Nacional se encontra, em um momento de reestruturação de procedimentos 

de organização de seus documentos, precisando descobrir o que havia em seus 

acervos. Os critérios mínimos pressupõem informações sobre a natureza privada ou 

pública da documentação; se pública, a esfera das unidades das quais a 

documentação proveio; quanto a sua composição, se predominantemente de 

documentos escritos, impressos, iconográficos, cartográficos ou audiovisuais. Além 

das datas-limite dos conjuntos a serem identificados; as características gerais de 

seu conteúdo e os tipos documentais; o volume do acervo e quaisquer outros dados 

que se julguem importantes de serem registrados.  

O GIFE apresenta a identificação de documentos, na qual envolve o processo 

de levantamento e cadastro dos acervos documentais, bem como o objeto de 

identificação de massa documental de órgão produtor com a finalidade de 

organização de fundos externos. Esse grupo também pertencente ao Arquivo 
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Nacional assume a perspectiva de identificação e cadastramento de acervos 

documentais produzidos e/ou acumulados pelos organismos e órgãos públicos da 

Administração Pública Federal no Estado do Rio de Janeiro, incluindo informações 

referentes ao conteúdo, forma, origem, estado de conservação, localização física e 

quantificação de documentos que ainda são de posse dos órgãos produtores e/ou 

acumulados.  

Com a finalidade de encontrar uma solução para identificar o acervo do 

próprio Arquivo Nacional, além da modernização dessa instituição, criaram-se 

grupos de trabalho que desenvolvessem padrões metodológicos capazes de 

contribuírem para a execução da organização dos acervos. A situação de 

desconhecimento dos acervos que possuíam impulsionou a elaboração de técnicas 

arquivísticas que contribuíssem para o tratamento técnico – documental. Com a 

publicação destes dois manuais apresentam a identificação, que pressupõe 

informações sobre a documentação e que tenha critérios que nortearão o modelo de 

identificação.  

Heloisa Liberalli Bellotto (1991) compreende o termo de identificação de fundo 

como um processo de conhecimento estrutural com o objetivo de estabelecer a 

construção administrativa e as competências do órgão produtor e documentação 

com a finalidade de definição de fundo de arquivo, sendo requisito básico para a 

ordenação nos arquivos permanentes. Esses elementos da identificação de fundo 

são o ponto inicial da aplicação de identificação nos arquivos permanentes, baseado 

no reconhecimento da estrutura administrativa e a caracterização das tipologias 

documentais, por meio dos elementos coletados na análise diplomática.  

Bellotto (2004) toma conhecimento do modelo de análise tipológica, 

concebido por Vicenta Cortés e pelo Grupo de Arquivistas Municipais de Madri 

(1986). O objetivo desse modelo era analisar o tipo documental na configuração da 

espécie documental, com base na atividade que a gerou. No entanto, Bellotto aplica 

a análise tipológica com um caráter diferencial: a análise diplomática, que permite 

verificar os elementos da estrutura do documento, ou seja, o protocolo inicial, o texto 

e o protocolo final. A autora reformula a análise do tipo documental e, com isso, 

contribui para a identificação. Com base nesse novo modelo de análise, pode-se 

dizer que Bellotto introduz no Brasil os estudos de tipologia documental. 

A inserção da definição de identificação do Dicionário 
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Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), a 

identificação é um processo de reconhecimento e sistematização dos conjuntos de 

documentos acumulados no desempenho de atividades, e o objeto configura-se a 

partir dos registros de informações sobre os arquivos com a finalidade de controle 

físico e/ou intelectual. A menção ao controle físico remete aos documentos 

acumulados em depósitos de arquivos; já o controle intelectual são os dados sobre 

as características dos documentos, referindo-se aos critérios de organização de 

acervos. 

Essa definição é o reflexo da realidade dos arquivos brasileiros que 

desconheciam os documentos que possuíam em seus acervos, portanto, a 

metodologia de identificação é aplicada na função de conhecer o que tinham, desde 

quantidade até as condições de armazenamento e depósitos.   

O objetivo da identificação incide no acervo, ou seja, no processo de 

reconhecimento dessa massa documental por meio da identificação de acervos, que 

não necessariamente chegariam ao nível de identificação de séries documentais, 

pois a preocupação era a obtenção de dados das condições dos documentos, 

quantidade, condições do depósito para o tratamento técnico. 

 A análise dos elementos apresentados pela noção de identificação nas 

décadas de 80 e 90 procurou identificar as semelhanças e diferenças no uso da 

metodologia de identificação. Ao traçarem os elementos de análise: processo, objeto 

e finalidade, destacam-se certas peculiaridades apresentadas pela situação dos 

arquivos espanhóis e brasileiros. 

A identificação na Espanha é compreendida pelos autores mais como 

instrumento de descrição de algo que se desconhece, ou seja, procuram atributos 

nos documentos para reconhecê-lo e entender o contexto em que os documentos 

foram produzidos. Esse monitoramento de todos os registros de informações da 

origem do órgão produtor em exercício é fundamental para a identificação do fundo, 

destacando o fato de a identificação ser aplicada em fundos acumulados tanto para 

a classificação como para avaliação.  

As definições apresentadas pelos autores espanhóis quanto à percepção do 

que é identificação giram em torno de atividades para estabelecer a identidade dos 

documentos, bem como suas unidades administrativas que produzem documentos 

em determinadas funções. A finalidade é responder questões sobre a identificação 

de fundo e em seguida a identificação de séries documentais, a partir da legislação 



98 
 

ou do próprio documento que apresenta aspectos informativos sobre a sua evolução 

administrativa. 

 Cabe ressaltar que a identificação pode ser aplicada como subsídio para a 

classificação, avaliação e descrição, portanto, todas as fases de tratamento 

arquivístico. Porém, o aspecto inicial desses estudos de identificação visava à 

avaliação, mas depois foram incorporados à classificação e aos projetos de gestão 

de documentos. Essa é uma observação reconhecida nos elementos de análise e na 

demonstração da metodologia de identificação na Espanha. 

 No caso do Brasil, destacam-se as definições da noção de identificação no 

compartilhamento de um método de trabalho para identificar massa documental e 

também levantamento da produção e trâmites documentais.   

É possível observar que a maioria das abordagens sobre identificação nos 

arquivos brasileiros direciona para o levantamento e diagnósticos para estabelecer 

projetos de organização visando o tratamento técnico e acesso. Tal fato apresenta a 

proposta de a identificação ser uma etapa necessária à organização do acervo que 

não havia recebido tratamento algum, permitindo estabelecer o controle da 

documentação, bem como fornecer indicadores para a elaboração do 

arranjo/classificação.  

 Quanto à existência de uma identificação de acervos, ela é claramente 

definida pelos autores brasileiros como uma etapa necessária para organização, 

acrescentando informações adjacentes aos documentos, como suporte, condições 

de acondicionamento, quantidade para o tratamento arquivístico.   

 Após análise sobre a Arquivística brasileira em relação à identificação 

proposta pelos arquivistas espanhóis, nota-se um ponto de convergência entre os 

dois países: resolver a acumulação de documentos, entretanto, difere-se no seu 

propósito, pois no caso brasileiro precisavam reconhecer o que tinham arquivado, 

para depois formularem propostas de procedimentos de organização, já a Espanha 

estava em outro momento, que era a de identificação de séries documentais.  

Analisando as abordagens arquivísticas espanhola e brasileira que se 

formaram em torno da identificação, pode-se perceber que enquanto a Espanha 

tenta chegar às informações padronizadas que levem à definição de séries 

documentais, o foco da preocupação no Brasil está na definição do fundo/órgão 

produtor, para fins de transferências e recolhimentos.  
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Contudo, notadamente, percebe-se que os primeiros estudos sobre a 

identificação, no Brasil, resultaram dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do 

Arquivo Nacional, que estava direcionado para a formulação de métodos para 

projetos de implantação de tratamento arquivístico, com base na avaliação de 

documentos, como é o caso dos resultados obtidos pelo projeto de gestão de 

documentos e, também, para a implantação de políticas arquivísticas.  

O conceito de identificação usado pelo Arquivo Nacional no Brasil assemelha-

se a um diagnóstico de levantamento de condições internas e estruturais do local do 

arquivo, para depois se focar na delimitação do fundo/órgão produtor, mas como 

fundamento de políticas da área, e não de metodologias de classificação e 

avaliação, que eram os objetivos da Espanha naquele momento. 

Assim sendo, verifica-se que, para a Arquivística brasileira, a definição de 

identificação difere da proposta formulada para o uso do mesmo termo, na Espanha.  

Nesse sentido, a concepção e definição da identificação tanto da Espanha como do 

Brasil são desenvolvidas com base na realidade vivida pelos arquivistas na 

aplicação de estudos de organização de documentos e nas necessidades para esse 

fazer.  



100 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Há muito tempo, várias discussões sobre o tratamento dos documentos nas 

instituições arquivísticas têm sido realizadas por pesquisadores, profissionais e 

acadêmicos dos países ibero-americanos. O caos da acumulação de documentos e 

outros problemas peculiares aos países que foram colonizados pela Península 

Ibérica impulsionam a formulação de métodos de trabalho que resultam no 

desenvolvimento do campo teórico da Arquivística.  

Identifica-se grande movimentação por parte dos profissionais ligados aos 

arquivos e arquivistas dos países ibero-americanos a partir da década de 1970. De 

acordo com diagnósticos aplicados nesses países, as principais dificuldades 

encontradas em relação aos arquivos avaliados foram: a falta de um programa de 

gestão de documentos; ausência de mão de obra qualificada; falta de visibilidade do 

profissional, além da ausência de uma política nacional de arquivos. 

Diante desse contexto, verifica-se uma tradição administrativa entre os países 

ibero-americanos; outro fator importante para a organização dos arquivos ibero-

americanos está relacionado às condições de descaso e descuido com os acervos 

documentais que são deixados de lado no contexto da administração pública. Os 

problemas herdados e a semelhança no descaso e desordenamento dos arquivos 

públicos e privados são resultantes de uma política administrativa que vem de um 

eixo comum das normas do Direito Administrativo. 

Em relação aos problemas de organização dos acervos, os países ibero-

americanos elaboram procedimentos e diretrizes para a organização dos arquivos, 

estabelecendo um diálogo entre esses países, já que são comuns as situações de 

acúmulo de documento, sem organização, resultado na reflexão sobre os 

procedimentos e conceitos sobre o tratamento de fundos acumulados. 

Nesse contexto, os profissionais ligados aos arquivos iniciam reflexões sobre 

a aplicação prática da organização de fundos documentais e caminhos para tratar 

toda essa documentação. Dessa forma, inicia-se uma mudança de pensamento ou 

mesmo algumas ponderações sobre os procedimentos executados nos arquivos. 

Essas observações sobre a prática e a teoria trouxeram contribuições para o 

desenvolvimento teórico, pois a prática nos arquivos sempre esteve vinculada aos 
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preceitos abordados pelo campo disciplinar da Arquivologia.  

Nesse momento de ruptura do pensamento sobre o tratamento documental 

aplicado aos fundos contemporâneos, surgem os estudos de aproximação da 

Diplomática com a Arquivística, mediante a pesquisa realizada por meio da literatura 

arquivística. É possível perceber que a Diplomática como ciência se utiliza de 

elementos característicos de um documento, a fim de identificar se é falso ou 

verdadeiro, ou seja, ela se preocupava em localizar elementos que alegassem a 

legibilidade da estrutura documental.  

 Devido à eficiência dessa análise crítica de documentos, perpetuada pela 

Diplomática, isso desperta o interesse da Arquivística, que percebe a possibilidade 

de adaptação desse modelo para extrair informações sobre o contexto 

organizacional a partir da sistematização da produção documental como resultado 

das atividades ligadas a uma função, que, por sua vez, está atribuída a uma 

competência de uma instituição/órgão. Outro ponto avaliado por essa aproximação é 

a utilização da análise crítica documental, na medida em que fornece subsídio para 

gênese documental, possibilitando a identificação de informações sobre as 

atribuições de todos os setores e sua incidência sobre a produção documental.  

As características dadas pelos elementos estruturais dos documentos 

possibilitam analisar a sua produção e contextualizá-la dentro das competências, 

funções e atividades ligadas aos procedimentos administrativos. Esse estudo do 

contexto de produção amparada pela análise crítica dos documentos contribui para 

com a metodologia de identificação. 

Como mencionado no decorrer da pesquisa, a metodologia de identificação 

configura-se na iniciativa de estudar e pesquisar sobre metodologia de trabalho para 

organização de arquivos. Nesse primeiro momento, a identificação torna-se subsídio 

para a eliminação de documentos refletida na função arquivística da avaliação 

documental. Esses estudos sobre a metodologia de identificação estiveram 

centrados no reconhecimento e definição de séries documentais, com objetivo de 

definir métodos para a avaliação de documentos acumulados nos arquivos. 

Pode-se dizer que a identificação seria uma fase independente do tratamento 

documental, visto que passa a efetuar as etapas de levantamento de informações 

que são diagnosticadas com base nas etapas de coleta de dados, resultando no 

reconhecimento de determinadas peculiaridades detectadas no contexto 

organizacional do órgão. Assim, a identificação busca reconhecer as informações do 
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órgão ou da instituição e, a partir desse reconhecimento, esses dados resultam na 

estruturação de procedimentos e parâmetros para o tratamento documental.  

Ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, houve a publicação do artigo 

“Los archivos en el mundo iberoamericano”,  de Maria Luisa Conde Villarde e José 

Maria Jardim. Segundo eles, os países pertencentes ao Grupo Ibero-americano de 

Gestão de Documentos Administrativos contavam com representantes da Espanha, 

Brasil, Portugal, Costa Rica, Cuba, México e Colômbia. 

Anteriormente, no artigo “Identificação e avaliação de fundos documentais da 

administração estatal: problemas e metodologia”, Conde Villaverde afirma que 

Espanha, Brasil, Portugal e México tinham representantes no Grupo Ibero-americano 

de Gestão de Documentos Administrativos. Dessa maneira, a discrepância de 

informações sobre a real quantidade de pessoas envolvidas no grupo se deve ao 

fato de essa publicação ser de 1992, e as atividades e reuniões permaneceram até o 

ano de 1996. 

O desempenho do Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos 

Administrativos despertou o interesse da Colômbia, Costa Rica, Cuba, entretanto, 

não foram identificados indícios de trabalhos que evidenciassem o desenvolvimento 

da identificação na Costa Rica e Cuba. Essa aproximação desses países resultou na 

expansão da organização dos arquivos, bem como a discussão sobre os 

procedimentos usados para o tratamento documental. 

 De fato, no Brasil, verificam-se os processos de identificação preconizada 

pelos grupos de trabalhos desenvolvidos no Arquivo Nacional. Observa-se que o seu 

objetivo era propor soluções para a organização de massa documental acumulada 

nas instituições de arquivo e buscava, por meio desse levantamento de dados, 

reconhecer o que estava acumulado nos depósitos. Nesse sentido, observa-se que 

o foco da metodologia de identificação era o reconhecimento dos fundos 

acumulados e as condições de conservação que apresentavam os documentos e os 

depósitos de arquivamento.  

Registra-se, em 1985, a criação do GIFI, com a finalidade de encaminhar uma 

solução para identificar os documentos acumulados na sede do Rio de Janeiro. No 

mesmo ano, cria-se o Grupo de Identificação de Fundos Externos (GIFE), com o 

objetivo de propor uma política de recolhimento, política de transferências, bem 

como a implantação de um arquivo intermediário.  
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As propostas metodológicas decorrentes do trabalho desses grupos 

transformaram-se em manuais, denominados publicações técnicas: “Manual para 

identificação de acervos documentais para a transferência e/ou recolhimento aos 

arquivos públicos” (1985), do GIFE; “Identificação de documentos em arquivos 

públicos” (1985), do GIFI; e o “Manual de levantamento da produção documental” 

(1986), resultado do projeto de gestão. 

A partir dessas observações, surge o Programa de Modernização 

Administrativa dessa instituição. Foram criados grupos de trabalhos encarregados 

pela formulação de metodologias para implantação de políticas de transferências, 

recolhimentos e gestão de documentos de arquivos.  

Com a formulação de metodologias para o tratamento documental no Arquivo 

Nacional, fica registrado o uso da metodologia de identificação com algumas 

particularidades acrescentadas pela Arquivística brasileira, como a identificação das 

condições físicas dos acervos. 

As experiências dos dois grupos disseminados pelos manuais esboçam como 

fazer o tratamento documental, sustentando a observação de inserção da 

identificação no Brasil, que ocorreu por meio do desenvolvimento de estudos 

práticos que, minimamente, tentassem resolver o problema da grande quantidade de 

documentos nos acervos.  

A metodologia da identificação desenvolvida no Brasil é recorrentemente 

associada ao levantamento de dados para diagnóstico de acervos, que consiste na 

observação de elementos característicos do fundo, dos documentos e das condições 

do local de acondicionamento da guarda dos documentos. Entretanto, pode-se 

apontar que o elemento diferenciador entre a identificação e o diagnóstico de arquivo 

está no estabelecimento das atribuições dos órgãos e dos seus documentos, ligado 

pelo princípio de proveniência. 

Conforme a noção de identificação na Arquivística espanhola e brasileira, 

discutida ao longo desta pesquisa, é necessário destacar as transformações nos 

arquivos que incidem diretamente no tratamento técnico-documental, bem como o 

surgimento de novas manifestações sobre os métodos de trabalho desenvolvidos 

nos arquivos. 

 A identificação se define com base em estudos e modificações das tarefas 

efetuadas nas instituições arquivísticas, especialmente no cenário dos países ibero-

americanos que ansiavam por resoluções acerca da organização de documentos 
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acumulados. Dessa forma, o método arquivístico de levantamento de informações, 

denominado identificação, desempenha um papel importante para o 

desenvolvimento das funções arquivísticas: a classificação, avaliação e a descrição. 

Dessa forma, a identificação é entendida como um método arquivístico que 

tem se mostrado eficaz em sua proposta de identificar atributos do contexto 

informacional do fundo ou do órgão produtor, além de contribuir para o campo 

teórico e prático em torno da organização dos documentos. 
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