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RESUMO 

 

A presente pesquisa possui como pergunta de partida: “É possível afirmar que as definições dos 

termos ‘dossiê’ e ‘processo’ na terminologia arquivística brasileira estão alinhadas às práticas 

arquivísticas?”. Para tanto, seu objetivo geral é comparar as definições dos termos “dossiê” e 

“processo” na terminologia da área, com seus usos em práticas arquivísticas da região sudeste 

brasileira. Desse modo, ao cumprimento do objeto geral, apresenta, como objetivos específicos: 

compreender linguagem e linguagem de especialidade; contextualizar terminologia e o campo 

disciplinar Terminologia, suas teorias, objetos e relações disciplinares; conhecer o processo de 

elaboração do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 

2005) e do Dicionário de Terminologia Arquivística (CAMARGO; BELLOTTO, 1996), com 

especial enfoque aos termos “dossiê” e “processo”; analisar e comparar as definições desses 

termos em ambos os dicionários; mapear os termos e definições sinônimas e correlatas aos 

termos “dossiê” e “processo” na terminologia arquivística estrangeira (portuguesa, americana, 

francesa e espanhola); e analisar a presença e uso dos termos “dossiê” e “processo” nas práticas 

expressas em instrumentos de gestão elaborados por instituições arquivísticas do executivo 

estadual da região sudeste do Brasil. Em termos metodológicos, esta investigação configura-se 

como aplicada, de caráter exploratório e utiliza-se de um estudo e levantamento bibliográfico, 

além da análise de um corpus documental constituído de instrumentos de gestão arquivística, 

tais como manuais de protocolo e de gestão de documentos, planos de classificação e tabelas 

de temporalidade de documentos. Como alguns de nossos resultados temos que a 

desconformidade conceitual entre os dicionários de Camargo e Bellotto (1996) e do Arquivo 

Nacional (2005), em relação aos termos estudados, mas principalmente quanto ao termo 

“dossiê”, pode abrir espaço para dúvidas e obstáculos na aplicabilidade do termo/definição ao 

uso dos objetos “dossiê” e “processo” no interior das práticas arquivísticas. 

 

Palavras-chave: Arquivologia. Terminologia. Dossiê. Processo. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present research has as a starting question: “Is it possible to say that the definitions of the 

terms ‘dossiê’ and ‘processo’ in Brazilian archival terminology are aligned with archival 

practices?” For this purpose, its general objective is to compare the definitions of the terms 

“dossiê” and “processo” in the terminology of the area, with its uses in archival practices in the 

southeastern region of Brazil. Thus, when fulfilling the general object, it presents, as specific 

objectives: to understand language and specialized language; contextualize terminology and the 

disciplinary field Terminology, its theories, objects and disciplinary relations; to know the 

process of preparing the “Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005) and the “Dicionário de Terminologia Arquivística” (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996), with special focus on the terms “dossiê” and “processo”; analyze and 

compare the definitions of these terms in both dictionaries; map the synonymous and related 

terms and definitions to the terms “dossiê” and “processo” in foreign archival terminology 

(Portuguese, American, French and Spanish); and to analyze the presence and use of the terms 

“dossiê” and “processo” in the practices expressed in management instruments developed by 

archival institutions of the state executive in the southeastern region of Brazil. In 

methodological terms, this investigation is configured as applied, of an exploratory character 

and uses a study and bibliographical survey, in addition to the analysis of a documentary corpus 

constituted of archival management instruments, such as registry and records management 

manuals, filing plan and records schedule. As some of our results we have that the conceptual 

disagreement between the dictionaries of Camargo and Bellotto (1996) and the Arquivo 

Nacional (2005), in relation to the terms studied, but mainly regarding the term “dossiê”, can 

open space for doubts and obstacles in the applicability of the term/definition to the use of 

“dossiê” and “processo” objects within archival practices. 

 

Keywords: Archival Science. Terminology. File. Case file. Dossier. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Arquivologia, enquanto disciplina científica e área de especialidade, utiliza-se, como 

qualquer outro campo do conhecimento, de características específicas em suas atividades 

técnico-científicas e comunicacionais. 

Sobre atividades técnico-científicas, Le Coadic nos apresenta: 

 

As atividades científicas e técnicas são o manancial de onde surgem os conhecimentos 

científicos e técnicos que se transformarão, depois de registrados, em informações 
científicas e técnicas. Mas, de modo inverso, essas atividades só existem, só se 

concretizam, mediante essas informações. A informação é o sangue da ciência. Sem 

informação, a ciência não pode se desenvolver e viver. Sem informação a pesquisa 

seria inútil e não existiria o conhecimento. Fluido precioso, continuamente produzido 

e renovado, a informação só interessa se circula, e, sobretudo, se circula livremente. 

(LE COADIC, 1996, p. 27).  

 

Tal afirmação do autor expressa a importância da informação técnico-científica para a 

própria existência de uma ciência ou campo de conhecimento. Todavia, conforme afirmado 

pelo mesmo, tal “informação só interessa se circula, e, sobretudo, se circula livremente”, e por 

essa circulação entende-se o conceito de comunicação. Em outras palavras, a informação vem 

a ser um objeto e a comunicação um processo de intercâmbio de informações entre dois ou mais 

indivíduos. 

Partindo da concepção acima, podemos citar o conceito de comunicação científica de 

Lievrouw, citada por Caribé: 

 

[...] refere-se ao processo comportamental associado à criação e à comunicação de 

ideias, entre os cientistas, tanto no âmbito interno – comunidade científica – como no 

âmbito externo – público em geral. A extensão desse fenômeno se estende desde a 
escala micro de interação entre os colegas de pesquisa da comunidade científica, até 

a escala macro de representação das novas ideias na mídia de massa. (LIEVROUW, 

1990 apud CARIBÉ, 2015, p. 90). 

 

A comunicação entre cientistas ou especialistas de uma determinada área porta 

características linguísticas específicas, expressas em uma linguagem de especialidade e em uma 

terminologia própria e, conforme Caribé (2015, p. 89), “O entendimento e comunicação de 

qualquer disciplina ou ciência dependem de sua terminologia.”. 

O sentido de terminologia aqui expresso relaciona-se ao uso da grafia com t minúsculo, 

que diz respeito ao conjunto de termos e definições, ao vocabulário de uma disciplina ou área 

de especialidade.  

Contudo, cabe citar a polissemia quanto à palavra terminologia que, ao ser apresentada 

com a grafia em T maiúsculo, refere-se ao campo disciplinar que se ocupa do estudo do termo 
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e sua definição, a Terminologia. Tais diferenças serão melhor desenvolvidas e abordadas na 

seção 3 dessa pesquisa. 

O termo e a definição, dentro de uma linguagem de especialidade, dizem respeito ao 

símbolo linguístico portado de significado, utilizado por especialistas em seu fazer científico e 

técnico, sendo certo dizer que este signo faz parte de uma linguagem natural e tem seu 

significado atribuído por uma área de especialidade. 

Seguindo essa linha de raciocínio, podemos dizer que termos vão sendo inseridos em 

uma terminologia específica por um decurso de ressignificação de uma palavra da linguagem 

natural, por um processo de empréstimo de termos de outras áreas de especialidade ou, ainda, 

pela tradução de textos e vocabulários da mesma área de especialidade de outros países. 

O processo descrito acima figura a construção da terminologia de uma dada área de 

especialidade, construção essa que, em suma, é demandada por uma necessidade de conceituar 

objetos, práticas, métodos etc. de tal área ou disciplina, seja dentro de uma mesma língua ou 

entre algumas línguas. 

Voltando à Arquivologia e conforme a parte introdutória do Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística1 (DIBRATE), os primeiros esforços para a construção e 

padronização de uma terminologia própria da área no cenário internacional são assim 

apresentados: 

 

[...] as discussões em torno da consolidação de uma terminologia arquivística 
remontam à criação, em 1948, do Conselho Internacional de Arquivos (CIA). Em 

1953, por ocasião do II Congresso Internacional de Arquivos, o CIA instituiu o comitê 

que, entre 1954 e 1963, dedicou-se ao tema, buscando a correspondência de termos e 

conceitos em seis idiomas. [...] Os estudos resultaram no lançamento, em 1964, do 

Elsevier’s Lexicon of archive terminology, redigido em francês, que englobou termos 

equivalentes em inglês, alemão, espanhol, italiano e holandês, compreendendo tipos 

de documentos, catálogos e inventários, aspectos físicos estruturais dos arquivos, 

métodos de preparação, processamento, utilização e preservação. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 8). 

 

Anos mais tarde, em 1977, o Conselho Internacional de Arquivos (CIA) retoma os 

estudos de terminologia em um grupo de trabalho presidido pelo inglês Peter Walne, que 

participou da elaboração do Elsevier’s Lexicon of archive terminology, de 1964. 

 

O grupo [...] produziu o Dictionary of archival terminology (DAT 1), publicado em 

1984, pelo qual o CIA reafirmou os propósitos de instrumentalizar o intercâmbio 

técnico internacional, a despeito das diferenças conceituais e de procedimentos, 

buscando estimular compilações nacionais. Incluindo 503 termos, com as entradas e 

definições em inglês e seu paralelo em francês, e contemplando particularidades da 

tradição francesa, estabeleceu equivalências em holandês, alemão, italiano, russo e 

espanhol. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 8-9). 

 
1Abordaremos o uso da expressão “terminologia arquivística” no item 3.3.1 da seção 3 dessa pesquisa. 
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Uma segunda edição do DAT (DAT 2) foi lançada em 1988, contendo 486 termos, com 

conceituações em inglês e francês, e termos equivalentes em holandês, alemão, italiano, russo 

e espanhol e sua terceira edição (DAT 3), no ano 2002, abrangendo 313 termos definidos em 

inglês, com equivalências em francês, alemão e espanhol (ARQUIVO NACIONAL, 2005). 

É pertinente, nesse sentido, construirmos suposições sobre os motivos pelos quais se 

deu a redução de termos nos DAT’s ao longo de suas três versões, sendo 503 termos na primeira, 

486 termos na segunda e 313 termos na terceira. Tal redução pode dizer muito, inclusive, sobre 

a área do conhecimento a qual esses dicionários se referem. 

A primeira suposição diz respeito ao fato de a Arquivologia possuir, e ter possuído, 

fortes relações com diversas disciplinas. Tais relações podem, assim, impactar diretamente na 

terminologia própria da área, que, à medida que dialoga com outros campos do conhecimento, 

pode vir a se apropriar de termos destes campos. Com isso, um dos motivos que possivelmente 

significou a queda no número de termos nos DAT’s foi o de exclusão de termos pertencentes a 

outras áreas. 

Além disso, o processo de renovação terminológica pode e deve ser inerente a todo e 

qualquer campo técnico-científico munido de uma terminologia própria. Portanto, assim como 

ocorre na linguagem natural, na linguagem especializada termos vão caindo em desuso e por 

esse motivo vão sendo extintos ou substituídos. Contudo, é importante ressaltar que esse 

processo de renovação nem sempre é um processo bilateral, ou seja, se um determinado número 

de termos for excluído de uma dada obra terminológica, não necessariamente há novos termos 

em substituição a esses tidos como desnecessários. 

Desse modo, vários podem ter sido os motivos pelos quais se reduziu o número de 

termos no DAT ao longo de suas três versões. Podemos entender então que, ao ponto que uma 

dada área atualiza-se, aperfeiçoa-se e evolui, certos termos vão se tornando desnecessários, 

principalmente aqueles referentes a técnicas e materiais de trabalho. Contudo, não podemos 

esquecer que outros novos termos vão se tornando necessários. Assim, o já citado processo de 

renovação terminológica pode ou não figurar uma redução de termos em uma dada 

terminologia. 

Isto posto, sem ignorar as várias contribuições para a terminologia arquivística de 

diversos países no período entre as edições do DAT 1, 2 e 3, não se pode deixar de considerar 

o protagonismo dessas publicações, inclusive servindo como base para tantas outras obras 

terminológicas na área, como a versão do DAT de Portugal, 
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[...] que, em 1989, apresentou uma versão provisória do Dicionário de terminologia 

arquivística, sendo o texto definitivo publicado em 1993. A versão provisória contava 

com 552 termos, enquanto a versão de 1993 reunia 467, com equivalências em 

alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e português do Brasil. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 9). 

 

Embora grandes tenham sido os avanços na matéria da terminologia arquivística em 

inúmeros países, ainda é possível citar significativos problemas, principalmente quando 

confrontamos a terminologia com a prática arquivística. 

Nesse sentido, Michel Duchein, arquivista francês que esteve envolvido nos grupos de 

trabalhos para a elaboração do DAT 1 e do DAT 2, usando por base o DAT 1 (ou Dictionnaire 

de terminologie archivistique - DTA 12), elabora uma importante reflexão sobre problemas de 

terminologia arquivística em âmbito internacional. Utilizando-se de determinados termos, 

Duchein aborda problemas acerca da definição de cada um na língua inglesa e francesa, além 

de seus usos em cada país, chamando especial atenção ao termo “dossiê”. O autor explica que: 

 

Mais delicado é o uso da palavra dossier, que o DTA define como um “conjunto de 

documentos constituído seja organicamente pela administração de origem, seja pelo 

reagrupamento por ocasião do arranjo no arquivo”. De fato, na prática de nossa 

profissão, dossiê é frequentemente utilizado como equivalente a liasse (“conjunto de 

documentos atados ou amarrados”) ou mesmo a chemise (“folha de papel forte ou 
cartão fino dobrado em dois, servindo para isolar e conservar os documentos”). Da 

mesma forma, sous-dossier é, com frequência, usado como sous-chemise, que não 

figuram, nem um nem outro, no DTA. (DUCHEIN, 2007, p. 19, grifos do autor). 

 

A partir do que problematiza o autor, salientamos um importante traço da terminologia 

arquivística, isto é, a marcante presença de termos e definições referentes a objetos comuns nas 

práticas arquivísticas, como é o caso do dossiê. O que ocorre é que, ao considerar a definição 

teórica de um dado termo, pode ser afetada a percepção prática do objeto ao qual tal termo diz 

respeito. 

Ainda segundo Duchein, embora no DTA o termo dossiê seja definido como “conjunto 

de documentos constituído seja organicamente pela administração de origem, seja pelo 

reagrupamento por ocasião do arranjo no arquivo”, não parece estar clara a forma como se dá 

a constituição do objeto dossiê, que, como relata o autor, na prática diz respeito a um conjunto 

de documentos amarrados ou contidos por uma capa que serve para isolar e conservar 

documentos. 

A partir desse raciocínio, pode-se inferir que a definição proposta pelo DTA e 

apresentada por Duchein parece referir-se ao dossiê mais como um constructo intelectual 

 
2Conforme já apresentado, a primeira edição do DAT apresenta termos e definições em inglês e seu paralelo em 

francês, o que se repete em sua segunda edição. Assim sendo, a obra é intitulada em ambos os idiomas: 

Dictionary of archival terminology (DAT) e Dictionnaire de terminologie archivistique (DTA). 
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orgânico ou reagrupado para dada descrição em um arquivo, sem considerar a apresentação 

física desse. 

A problemática citada por Duchein parece não ser exclusividade do DTA, isso porque, 

no cenário arquivístico brasileiro, o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005) e o Dicionário de Terminologia Arquivística (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996) apresentam definições para o termo “dossiê” que se aproximam, de alguma 

forma, da definição desse mesmo termo no DTA. 

Além disso, uma expressiva característica desse termo na terminologia arquivística 

brasileira é a de sua estreita reação com o termo “processo”. Relação essa que se exprime, nos 

mesmos dicionários abordados, no uso da remissiva “ver também” entre os termos “dossiê” e 

“processo” simultaneamente, fato esse que não é observado no DTA. 

Sobre o uso das remissivas, o DIBRATE trata, em sua parte introdutória, que “As 

remissivas ver também seguiram o critério dedutivo, isto é, termos gerais podendo remeter para 

alguns termos específicos presentes no Dicionário, mas não o inverso.” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 15, grifo do autor). 

Assim, por não ficar claro qual poderia ser o termo geral ou específico nesse caso, visto 

que no termo “processo” usa-se igualmente a remissiva “ver também” para o termo “dossiê”, 

entendemos tais termos como relacionados entre si. Argumento semelhante utilizado por 

Camargo e Bellotto na apresentação de seu dicionário, que defendem o uso da “[...] remissiva 

“ver também” para permitir correlações enriquecedoras.” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, 

p. XI, grifo nosso).3 

Nesse sentido, seguindo a linha de raciocínio discutida por Duchein (2007) e a relação 

entre os termos “dossiê” e “processo” observada nos dicionários de terminologia arquivística 

brasileiros, julgamos importante analisar as definições desses termos nestes dicionários, além 

de entender seus usos em práticas arquivísticas no Brasil. 

A ideia a partir disso é pensar que as práticas arquivísticas podem e devem conduzir 

análises sobre as teorias arquivísticas e, nesse caso, a terminologia arquivística, com vistas a 

uma maior adequação na realidade entre o pensar e o fazer. Afinal, além da comunicação 

científica, é preciso que a terminologia de uma área esteja completamente integrada à 

comunicação e ao trabalho técnico dessa mesma área. 

Assim, para que possamos apreender todos os aspectos teóricos e práticos que envolvem 

os termos “dossiê” e “processo” e suas definições na terminologia arquivística brasileira, 

 
3Aprofundaremos a questão da relação semântica entre os termos “dossiê” e “processo” na seção 4 dessa pesquisa. 
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precisamos primeiramente investigar o histórico por trás desses termos, de modo a compreender 

sobre a presença de cada um deles nos referidos dicionários de terminologia.  

Ademais, julgamos ser necessário estabelecer a relação dos termos “dossiê” e 

“processo” com termos sinônimos ou aproximados na terminologia arquivística estrangeira, 

principalmente por ser esse um passo de suma importância à percepção das influências, 

correlações e equivalências da terminologia arquivística de outros países na terminologia 

arquivística brasileira. 

Destarte, temos como pergunta de partida para esta pesquisa: “É possível afirmar que as 

definições dos termos “dossiê” e “processo” na terminologia arquivística brasileira estão 

alinhadas às práticas arquivísticas?". 

Para este fim, abordamos na seção 2 desta pesquisa os conceitos de linguagem, 

linguagem de especialidade e, inseridos nesta, os conceitos de vocabulário e texto 

especializado. 

Já na terceira seção, nosso enfoque foi na terminologia como produto e na Terminologia 

enquanto disciplina científica, suas escolas, teorias e objetos. Além disso, estabelecemos a 

relação e importância dessas para a Arquivologia, área na qual esse estudo se insere. 

Na seção 4, conhecemos os processos de elaboração do Dicionário de Terminologia 

Arquivística (CAMARGO; BELLOTTO, 1996) e do DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 

2005), com especial enfoque aos termos “dossiê” e “processo” e, ainda, analisamos e 

comparamos as definições desses termos em ambos os dicionários. 

Finda a abordagem teórica necessária ao nosso escopo de estudo, partimos à quinta 

seção, a qual se propôs a mapear os termos e definições sinônimas ou correlatas aos termos 

“dossiê” e “processo” na terminologia arquivística portuguesa, americana, francesa e 

espanhola, através de obras terminológicas destes países. 

Já na seção 6, analisamos a presença e uso dos termos “dossiê” e “processo nas práticas 

expressas em instrumentos de gestão elaborados por instituições arquivísticas do executivo 

estadual da região sudeste do Brasil. Também respondemos a nossa pergunta de partida, além 

de construir inferências acerca da suficiência da terminologia arquivística às práticas em 

arquivos. 

E finalmente, as considerações finais. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

Comparar as definições dos termos “dossiê” e “processo” na terminologia arquivística, 

com seus usos em práticas arquivísticas na região sudeste brasileira. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

a) Compreender linguagem e linguagem de especialidade; 

b) Contextualizar terminologia e o campo disciplinar Terminologia, suas teorias, objetos e 

relações disciplinares; 

c) Conhecer o processo de elaboração do Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005) e do Dicionário de Terminologia 

Arquivística (CAMARGO; BELLOTTO, 1996), com especial enfoque aos termos 

“dossiê” e “processo”; 

d) Analisar e comparar as definições desses termos em ambos os dicionários; 

e) Mapear os termos e definições sinônimas e correlatas aos termos “dossiê” e “processo” 

na terminologia arquivística estrangeira; 

f) Analisar a presença e o uso dos termos “dossiê” e “processo” nas práticas expressas em 

instrumentos de gestão elaborados por instituições arquivísticas do executivo estadual 

da região sudeste do Brasil. 

 

1.2 Justificativa 

A presente pesquisa justifica-se, inicialmente, pela necessidade de desenvolvimento de 

novos estudos em terminologia arquivística, principalmente por ser a Arquivologia uma área 

em constante transformação. Transformação essa possível e necessária, muitas vezes pelo 

contato e atuação da Arquivologia com outras áreas do conhecimento, como a Ciência da 

Informação, a Administração, o Direito, as Ciências da Saúde, entre outras. 

O argumento aqui apresentado se fundamenta quando pensamos que as atividades de 

arquivo são, em sua maioria, de caráter instrumental em uma instituição ou empresa. Para tanto, 

a Arquivologia, bem como qualquer outra área do conhecimento, deve ser capaz de dialogar no 

cenário em que se insere, sem ignorar que, acima de tudo, deve favorecer a interlocução dentro 

de si mesma de modo a dissipar ruídos na comunicação entre seus especialistas, função esta em 

grande parte desempenhada pela terminologia própria da área. 
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Os citados ruídos na comunicação entre especialistas podem ser fruto de diversos 

fatores, dentre eles os problemas terminológicos em uma dada área de especialidade ou 

disciplina, como a presença de mais de um termo para um mesmo conceito, por exemplo. 

Tratando sobre problemas terminológicos na Arquivologia, mais precisamente na 

brasileira, podemos apontar como potenciais causas: a estreita relação conceitual dos termos 

“dossiê” e “processo”, objetos dessa pesquisa, na terminologia arquivística; os desencontros 

conceituais entre tais termos nos dicionários brasileiros de terminologia arquivística; e a 

imprecisão no estabelecimento de termos e definições semelhantes ou aproximadas para os 

termos “dossiê” e “processo” na terminologia arquivística estrangeira. 

Cabe explicar que, ao mencionarmos a imprecisão acima, não defendemos uma 

uniformização na terminologia arquivística internacional, mas sim, uma maior possibilidade de 

interação entre as línguas, com destaque à facilitação na tradução de escritos na área, pois, 

conforme cita Marques (2013, p. 63), 

 

A falta de padronização terminológica é um obstáculo para a cooperação 

internacional, como salienta Rastas (1992), ao reconhecer a relevância dos glossários 

e publicações internacionais de correspondência terminológica que propiciam ao 

arquivista encontrar uma linguagem comum e, consequentemente, compreender as 

diferenças existentes entre as tradições profissionais. 

 

Voltando aos nossos objetos de análise, os termos “dossiê” e “processo” e suas 

definições na terminologia arquivística, defendemos que, para discutirmos os problemas 

apontados, devemos inicialmente compreender o contexto de elaboração dos dicionários 

brasileiros de terminologia arquivística onde ambos os termos se apresentam, de forma que 

possamos estabelecer inferências quanto à presença desses termos e às influências 

administrativas, governamentais, políticas e ideológicas. 

Sobre a seleção do estudo dos termos “dossiê” e “processo” exclusivamente no 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005) e no 

Dicionário de Terminologia Arquivística (CAMARGO; BELLOTTO, 1996), justificamos a 

escolha de tais dicionários por ambos terem sido produzidos e publicados na região sudeste 

brasileira, consecutivamente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e por ser essa região o 

recorte de nossa pesquisa. 

Ainda, a principal justificativa, que fundamenta o desenvolvimento desse estudo, é que 

através de uma análise das práticas arquivísticas podemos dimensionar o alinhamento dessas 

com as teorias e definições propostas pela Arquivologia. Em outras palavras, precisamos 

examinar criticamente se as definições terminológicas para “dossiê” e “processo” refletem a 

prática e uso desses termos. 
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Ao tratarmos este tema, não buscamos uma revolução na terminologia arquivística 

brasileira, nem mesmo estrangeira, estamos almejando possibilitar ao profissional de arquivo 

uma maior interação entre a terminologia da área e suas práticas, de modo que tal profissional 

seja capaz de discernir criticamente sobre a aplicabilidade de uma definição ou outra em sua 

realidade. 

 

1.3 Metodologia 

Em termos metodológicos esta investigação configura-se como aplicada, de caráter 

exploratório, utilizando-se de um estudo e levantamento bibliográfico e documental, o que a 

define como uma pesquisa qualitativa. 

Assim, para atender aos objetivos específicos “a” e “b”, servirmo-nos de uma revisão 

de literatura e levantamento bibliográfico sobre os temas propostos, sendo eles: linguagem, 

linguagem de especialidade, terminologia como o conjunto de termos de uma área de 

especialidade e Terminologia como disciplina. 

Já ao objetivo específico “c” de nossa pesquisa trabalhamos com as partes introdutórias 

do Dicionário de Terminologia Arquivística (CAMARGO; BELLOTTO, 1996) e do DIBRATE 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005), que, de forma breve, se ocupam em contextualizar seu 

histórico e o cenário de elaboração. 

Além disso, foram utilizadas, como técnica de coleta de dados, entrevistas 

semiestruturadas e com roteiros pré-determinados (conforme os apêndices A e B). As 

entrevistas em questão tiveram seus áudios gravados e foram realizadas com as autoras e 

coordenadoras do dicionário de 1996, Ana Maria de Almeida Camargo e Heloísa Liberalli 

Bellotto, e com a coordenadora do dicionário de 2005, Silvia Ninita de Moura Estevão. 

Salientamos que todas as envolvidas nas entrevistas estiveram de acordo com a gravação de 

voz, conforme os anexos A, B e C. 

Ainda no que diz respeito à metodologia empregada ao total cumprimento do objetivo 

“c”, em relação a etapa de análise e comparação das definições dos termos “dossiê” e 

“processo” em ambos os dicionários estudados, recorremos ao uso das chamadas “fichas 

terminológicas” sintetizadas no trabalho de Siqueira (2011) a partir das sugestões de Barros 

(2004) e Cabré (1993). 

Nesse sentido, de acordo com Siqueira: 

 

Barros (2004) fala de dois tipos de ficha, as de referências e as terminológicas, sendo 

que esta última se subdivide em: ficha de trabalho, síntese e remissiva. Para Cabré 

(1993) há três tipos de materiais: os de consulta, os destinados especificamente ao 
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trabalho terminográfico e os de suporte, sendo este último subdividido em: fichas de 

coleta, terminológica, de correspondência e de consulta. (SIQUEIRA, 2011, p. 23). 

 

Muito embora nas obras de Barros (2004) e Cabré (1993) a preocupação principal seja 

a coleta de referências para o trabalho terminográfico, isto é, o trabalho de elaboração de 

instrumentos terminológicos, é perfeitamente possível que tais fichas sejam aplicadas a tarefa 

de coleta e análise de termos e definições já existentes em uma obra terminológica. 

Barros (2004) defende ainda que a ficha terminológica pode ser adaptável à realidade 

do uso, o que pode significar a supressão ou criação de campos e lacunas necessárias. A partir 

disso, acreditamos que a ficha idealizada no trabalho de Siqueira (2011) é a que melhor se 

encaixa à realidade de nossa pesquisa. Nesse sentido, no apropriamos de dois modelos de ficha: 

a ficha de coleta e a ficha de análise, sintetizadas no quadro abaixo: 

 
Quadro 1 - Modelo de ficha de coleta e análise 

TERMO: “Palavra (termo simples), grupo de palavras (termo composto), sintagma, símbolo ou fórmula que 

designam um conceito de uma área específica.” (PAVEL; NOLET, 2002, p. 131). 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICA 

“Parte de um texto ou 

enunciado, em que está 

inclusa uma unidade 

lexical, e que contribui para 

determinar o seu 

significado.” (PAVEL; 

NOLET, 2002, p. 118). 

“Pessoa, organização ou 

obra de referência que 

fornece informação usada 

para documentar o uso de 

um termo, formular uma 

definição, citar um 

contexto, etc.” (PAVEL; 

NOLET, p. 122). 

1 

“Unidade de significado, ou propriedade 

mínima, usado para descrever um conceito.” 

(PAVEL, NOLET, 2002, p. 131). 

2 Idem. 

3 Idem. 

Fonte: Adaptado de Siqueira (2011, p. 94). 
 

Para alcançar o objetivo específico “d” mapeamos a presença de termos e definições 

sinônimas ou correlatas aos termos “dossiê” e “processo”, da terminologia arquivística 

brasileira, em obras terminológicas portuguesa, americana, francesa e espanhola. 

A explicação para a escolha da terminologia destes países é a seguinte: sobre a 

terminologia arquivística portuguesa, devido à massiva influência de Portugal na administração 

pública brasileira desde a colonização até os traços de influência nos dias atuais; já em relação 

à terminologia arquivística americana, a seleção se dá pela significativa marca dos Estados 

Unidos da América nas práticas instituídas à administração pública brasileira pelo 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) no governo do presidente Getúlio 

Vargas. No que tange a terminologia arquivística francesa, por ter sido a França uma grande 

responsável por balizar a construção científica e teórica da Arquivologia brasileira nas décadas 

de 1950 até 1970. Por fim, a terminologia arquivística espanhola, por sua forte influência para 

Arquivologia a partir da década de 1980, principalmente no estado de São Paulo. 

Contudo, embora estejamos aqui nos referindo de forma generalista às nacionalidades 

escolhidas, não nos comprometemos em abarcar todas as nuances teóricas em cada uma delas. 
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Nosso compromisso é apenas estabelecer, a partir de obras terminológicas selecionadas, 

relações entre essas terminologias estrangeiras e a terminologia brasileira, exclusivamente na 

já citada tarefa de mapear a presença de termos e definições sinônimas ou correlatas aos termos 

“dossiê” e “processo”. 

Para tanto, usando por base a lista de obras referenciadas tanto no Dicionário de 

Terminologia Arquivística (CAMARGO; BELLOTTO, 1996) quanto no DIBRATE 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005), selecionamos as obras estrangeiras comuns utilizadas na 

elaboração de ambos os dicionários, conforme exposto no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 - Obras estrangeiras comuns referenciadas no Dicionário de Terminologia Arquivística e no DIBRATE 

 OBRA AUTORIA 
LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ANO 

terminologia 

portuguesa 

Dicionário de terminologia 

arquivística  
ALVES, Ivone. et al. Lisboa 1993 

terminologia 

americana 

A basic glossary for archivists, 

manuscript curators and records 

managers 

EVANS, Frank B. et al. Chicago 1974 

terminologia 

francesa  

Dictionary of archival terminology: 

english and french with equivalents 

in dutch, german, italian, russian 

and spanish4 

WALNE, Peter (Ed.). 

Munique, Nova 

Iorque, Londres, 

Paris5 

1988 

terminologia 

espanhola 

Diccionario de terminología 

archivística6 

ANDRÉS DIAZ, Rosana 

de; VILLAVERDE, 

María Luisa; BAREA, 

Concepción Contel. 

Madri 1995 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Além de trabalharmos com as obras citadas no quadro 2, ampliaremos o horizonte do 

mapeamento ao qual nos propomos aqui. Dessa forma, no quadro 3 apresentamos obras 

estrangeiras com temáticas voltadas integralmente para a terminologia arquivística que farão 

parte do escopo deste objetivo. A escolha de tais obras baseou-se na regra de não terem sido 

utilizadas como referência para os dicionários de terminologia brasileiros aqui abordados. 

Assim, tratam-se de obras publicadas a partir do ano de 2005, ano de publicação do DIBRATE 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005). 

 

 

 

 
4Embora a obra em questão apresente seu título em inglês, é constituída de definições bilíngues (inglês e francês) 

e teve o francês Michel Duchein, ao lado do alemão Eckhart G. Franz e do inglês Peter Walne, à frente de sua 

elaboração, contanto inclusive com a colaboração de Leopold Auer (Áustria), Bruno Delmas (França), 

R.Leipold (República Democrática da Alemanha), Maria Pia Rinaldi Mariani e ElioLodolini (Itália), Eric 

Ketelaar e Peter Sigmond (Holanda), María Concepción Contel Barea (Espanha) e F. M. Vaganov (URSS), na 

elaboração da equivalência e dos índices. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 9, grifos nossos). 
5Por ter sido tal obra publicada em diversos lugares, incluindo Paris, nos apropriaremos dessa como também sendo 

de origem francesa. 
6No dicionário de Camargo e Bellotto usa-se a primeira edição dessa obra, datada de 1993.  
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Quadro 3 - Obras estrangeiras selecionadas (2005 - )7 

 OBRA AUTORIA 
LOCAL DE 

PRODUÇÃO 
ANO 

terminologia 

portuguesa 

Normas portuguesas de 

documentação e informação CT7 

BILIOTECA 

NACIONAL DE 

PORTUGAL 

Lisboa 2010 

terminologia 

americana 

A Glossary of Archival and Records 

Terminology 

PEARCE-

MOSES, Richard. 
Chicago 2005 

terminologia 

francesa  
Nouveau glossaire de l’archivage 

CHABIN, Marie-

Anne 
Paris 2010 

terminologia 

espanhola 

Diccionario de Archivística: (con 

equivalencias en inglés, francés, 

alemán, portugués, catalán, euskera 

y gallego) 

CRUZ MUNDET, 

José Ramón. 
Madri 2011 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Ainda sobre a metodologia empregada ao objetivo “d”, no que tange a análise de termos 

e definições sinônimas ou correlatas aos termos “dossiê” e “processo” na terminologia 

arquivística estrangeira, foi utilizado o mesmo modelo de ficha terminológica expresso no 

quadro 1, com a inclusão do campo “tradução” quando necessário. 

O cumprimento do objetivo específico “e” se deu por meio da análise de um corpus 

documental constituído de instrumentos de gestão arquivística elaborados por instituições 

arquivísticas do executivo estadual da região sudeste do Brasil, ou seja, Arquivo Público do 

Estado do Espírito Santo, Arquivo Público Mineiro, Arquivo Público do Estado do Rio de 

Janeiro e Arquivo Público do Estado de São Paulo.  

No entanto, antes de especificarmos quais são esses instrumentos, compete ressaltar que 

a escolha pelo sudeste de nosso país justifica-se por ser essa região o berço das práticas 

arquivísticas e da Arquivologia brasileira. Também justifica-se ter sido nessa região, 

respectivamente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, em que se produziram e publicaram 

os dicionários que aqui estudamos, a saber, o “Dicionário de Terminologia Arquivística” de 

Camargo e Bellotto (1996) e o DIBRATE do Arquivo Nacional (2005). 

Desse modo, analisamos os instrumentos de gestão arquivística dos quatro estados da 

região sudeste do Brasil. Por “instrumentos de gestão arquivística” compreendemos: manuais 

de protocolo, manuais de gestão de documentos, planos de classificação de documentos e 

tabelas de temporalidade de documentos. Salientamos que, em consonância com o disposto na 

Lei 8.169, de 8 de janeiro de 1991,  

 

 
7Compreendemos que, muita embora a escolha de obras publicadas com datas posteriores às dos dicionários 

brasileiros aqui estudados possa parecer desproporcional, uma vez que aquelas possivelmente abarcam visões 

mais recentes, algo que não é observado no cenário brasileiro, nossa pretensão é de, também, traçar relações 

entre a atual terminologia arquivística brasileira e a mais atual terminologia arquivística estrangeira. 
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Art. 1º - É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a 

documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. 

[...] 

Art. 17 - A administração da documentação pública ou de caráter público compete às 

instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais. 

[...] 

§ 2º - São Arquivos Estaduais os arquivos do Poder Executivo, o arquivo do Poder 

Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário. (BRASIL, 1991, não paginado, grifos 

nossos). 
 

Desse modo, são os arquivos públicos estaduais instituições que emanam as diretrizes 

para a gestão de documentos nos órgãos do Poder executivo de seus estados e, 

consequentemente, são os responsáveis pela elaboração e publicação dos instrumentos de 

gestão. 

Assim sendo, verificamos no sítio eletrônico de cada um dos arquivos públicos dos 

estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo se os mesmos possuem 

competências voltadas para gestão de documentos no estado ao qual se inserem. 

Logo, o levantamento nos sítios eletrônicos8 das instituições arquivísticas estaduais 

recuperou os instrumentos arquivísticos apresentados no quadro abaixo, que foram alvo de 

nossa análise. 

 

Quadro 4 - Instrumentos de gestão de documentos dos estados na região sudeste 

ESTADO INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ANO 

ESPÍRITO 

SANTO 

Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração 
Pública do Estado do Espírito Santo: Atividades-meio9 

2007 

Manual de Gestão documental do Estado do Espírito Santo10 2019 

MINAS 

GERAIS 

Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de 

Arquivo para o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais11 
2013 

Manual de Gestão de Documentos12 2013 

RIO DE 

JANEIRO 

Manual de Gestão de Documentos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro13 2012 

Plano de Classificação das Atividades-meio do Estado do Rio de Janeiro e Tabela de 

Temporalidade de Documentos das Atividades Meio do Estado do Rio de Janeiro 14 
2012 

 
8Levantamento realizado em 14 jun. 2019. 
9ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Plano de Classificação e Tabela de 

Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado do Espírito Santo: Atividades-meio. 

Vitória: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, 2007. 
10ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Manual de Gestão documental do Estado do 

Espírito. Vitória: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, 2019. 
11ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo para o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo 

Público Mineiro, 2013. (Cadernos Técnicos do Arquivo Público Mineiro, 2). 
12ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Manual de gestão de documentos. Belo Horizonte: Arquivo Público 

Mineiro, 2013. (Cadernos Técnicos do Arquivo Público Mineiro, 3). 
13ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Manual de gestão de documentos do Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 2012.  
14ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Plano de Classificação de Documentos das 

Atividades Meio do Estado do Rio de Janeiro e Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades 

Meio do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 2012.  
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Manual de Gestão de Protocolo15 2013 

SÃO 

PAULO 

Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração 

Pública do Estado de São Paulo: Atividades-Meio16 
2018 

Manual de normas e procedimentos de protocolo para a Administração Pública do Estado 
de São Paulo17 

2013 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É importante ressaltar que foram executadas uma leitura e uma análise integral dos 

instrumentos citados na metodologia do objeto “e”, com vistas a um mapeamento da presença 

e uso dos termos “dossiê” e “processo” em cada um. A ideia, a partir disso, foi analisar, caso a 

caso, a forma e contexto nos quais os termos “dossiê” e “processo” são aplicados e entendidos 

nestes instrumentos arquivísticos. 

Desse modo entendemos que, a partir da execução metodológica aplicada ao objetivo 

específico "f", foi possível compreender o uso dos termos “dossiê” e “processo” em práticas 

arquivísticas públicas brasileiras. 

 
15ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Manual de Gestão de Protocolo. Rio de Janeiro: 

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 
16ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Plano de classificação e tabela de temporalidade de 

documentos da administração pública do Estado de São Paulo: Atividades-meio. São Paulo: Arquivo Público 

do Estado de São Paulo, 2018. 
17ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual de normas e procedimentos de protocolo 

para a Administração Pública do Estado de São Paulo. São Paulo: Arquivo Público do Estado de São Paulo, 

2013. 
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2 LINGUAGEM E LINGUAGEM DE ESPECIALIDADE 

 

A presente seção visa abrir caminho à importante base teórica da pesquisa – a 

Terminologia – através do entendimento da linguagem e da linguagem de especialidade. 

Entende-se então, que a explanação dos conceitos aqui expostos figura importante passo ao 

pleno desenvolvimento dos objetivos propostos. 

 

2.1 Linguagem 

Inicialmente é importante ressaltar que na literatura sobre linguagem, muitas vezes o 

sentido dessa se equivale ao sentido da palavra “língua”. Conforme defendido por Lyons 

(1987), não é possível possuir ou utilizar uma linguagem sem que haja uma língua. Inclusive, 

ao tratar sobre este tema, John Lyons, em seu livro “Linguagem e linguística: uma introdução”, 

utiliza-se da grafia “lingua(gem)” de modo a abarcar ambas as palavras neste sentido. 

A linguagem, em sua acepção mais ampla, é o que diferencia o ser humano de outros 

animais, principalmente por ser essa um componente comunicativo portado de signos e 

significados. Sendo certo dizer que, se uma alcateia se utiliza de padrões de comunicação, não 

podemos configurar estes como sendo uma linguagem, exatamente pela ausência de signos 

atribuídos e seus significados, conforme apresenta Lyons 

 

Há outros sistemas de comunicação, tanto humanos como não-humanos, que são sem 
dúvida naturais ao invés de artificiais, mas que não parecem ser linguagens no sentido 

estrito do termo, embora a palavra ‘linguagem' seja normalmente utilizada para fazer 

referência a eles. Consideremos expressões como ‘linguagem de sinalização’, 

‘linguagem corporal’, ou a ‘linguagem das abelhas’ neste âmbito. A maioria diria que 

aqui a palavra 'linguagem' está sendo utilizada metaforicamente, ou no sentido 

figurado. (LYONS, 1987, p. 16). 

 

Nesse sentido e entendendo a linguagem enquanto característica humana, Cintra et al. 

expõem: 

 

A prática da linguagem é marcada por uma tendência geral do homem: compreender, 

governar e modificar o mundo. Com efeito, o homem busca, incansavelmente, 

encontrar uma ordem para as coisas, já que um mundo caótico seria incompreensível, 

insuportável; por isso ele busca encontrar em meio à aparência caótica uma ordem 

mesmo subjacente, uma estrutura capaz de explicar as coisas. Na busca reflexiva, o 

homem trabalha com uma estrutura que é a um só tempo estática e dinâmica, isto é, 

que permite a fixação de cada aparência dentro do esquema geral de referência, ao 

mesmo tempo em que deixa espaço para que essa mesma aparência surja num outro 

ponto do quadro, a partir de outras relações, repetindo o mesmo processo. (CINTRA 
et al, 1994, p. 19). 

 

A partir da afirmação acima podemos entender que, sendo a linguagem uma prática 

humana, é também o ser humano que a constrói em um sistema de atribuição, estática e 
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dinamicamente, de signos e significados. Assim, a partir de influências sociais e políticas, certos 

elementos da linguagem se mantêm e outros de modificam. 

Renato Aquino (2015) define linguagem como qualquer processo utilizado na 

comunicação, sendo a palavra humana, falada ou escrita, a mais importante forma de 

linguagem, sem descartar que essa também pode se manifestar por meio de gestos, sinais, 

desenhos e ruídos. 

Ao se referir a palavra, falada ou escrita, como a mais importante forma de linguagem, 

podemos entender que o autor se refere à linguagem verbal. Assim, as mais importantes funções 

desta são definidas por Rondeau (1984) apud Galvão (2004, p. 243) como: 

 

[...] a)a função integrativa, pois a aquisição de uma língua permite a participação do 

indivíduo em uma cultura, sendo a língua um elemento da cultura e, ao mesmo tempo, 

caminho de acesso a outros elementos da cultura; e b) a função comunicativa, pois, 

com o emprego e domínio da língua, o indivíduo pode transmitir mensagens e ser 

compreendido pelos outros membros da comunidade [...] 

 

Em linhas gerais, a linguagem, caracterizada enquanto verbal, garante ao ser humano a 

capacidade de integração, comunicação, compreensão, governança e modificação do ambiente. 

Destarte, para alguns autores, a linguagem pode ser compreendida como um grupamento 

de diversos tipos de linguagem, chamada de linguagem geral. Nessa perspectiva, Andrade 

afirma que 

 

A linguagem geral compreende o conjunto de todas as variedades de linguagem, tanto 

as chamadas não marcadas, que representam as linguagens comuns, quanto as 

linguagens de especialidades ou variedades marcadas. Como partes integrantes de um 

todo, linguagens comuns e linguagens de especialidades mantem pontos de 

coincidência entre si, apresentando, ao mesmo tempo algumas características que as 

diferenciam. (ANDRADE, 1998, p. 10). 
 

Para melhor entendermos a composição da linguagem utilizaremos o esquema proposto 

por Guy Rondeau (1983), apud Cabré (1998), que sintetiza o conjunto da linguagem, conforme 

a figura a seguir: 
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Figura 1 - Conjunto da linguagem geral 

 
Fonte: Adaptado de Rondeau (1983) apud Cabré (1998, p. 69). 

 

Na figura 1 observamos um pequeno círculo centrado que representa a linguagem 

comum e outros três que representam as variantes da linguagem de especialidade. A linguagem 

comum compreende todas as palavras, termos ou signos comumente utilizados e que não se 

referem a um contexto especializado, já a área de transição da linguagem de especialidade 

abarca palavras, termos ou signos que são identificados como de especialidade, mas que 

possuem significado aproximado daquele em linguagem comum como, por exemplo, o termo 

“massa”, que para a Física significa a “Grandeza física que indica a quantidade de matéria 

contida em um corpo.”18 e na linguagem comum significa “Grande quantidade formada de 

matéria sólida ou substância pastosa, geralmente de corpo informe.”19 (RONDEAU, 1983 apud 

CABRÉ, 1998). 

A área central da linguagem de especialidade representada na figura 1 se refere ao 

volume de palavras, termos ou signos específicos de uma linguagem especializada que podem 

existir na linguagem comum, porém apresentando significados completamente distintos, como 

o termo “raio” que para a Geometria significa o “Segmento de reta que parte do centro de um 

 
18MICHAELIS MODERNO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Editora Melhoramentos, 

2015. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/massa/. 

Acesso em: 3 jan. 2019.  
19MICHAELIS MODERNO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Editora Melhoramentos, 

2015. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/massa/. 

Acesso em: 3 jan. 2019.  
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círculo e o liga a um ponto qualquer desse círculo.”20 e em linguagem comum significa a 

“Radiação ou luz que os astros e outras fontes luminosas emitem.”21.  

A citada área da linguagem de alta especialidade constitui as palavras, termos ou signos 

presentes restritamente em uma linguagem de especialidade, como o termo “software”, 

emprestado da língua inglesa e restrito à Informática, que diz respeito a “Qualquer programa 

ou grupo de programas que instrui o hardware sobre a maneira como ele deve executar uma 

tarefa, inclusive sistemas operacionais, processadores de texto e programas de aplicação.”22. 

É importante ressaltar ainda que uma linguagem de especialidade pode ir ganhando 

espaço na linguagem geral ou comum, o que significa que termos podem passar ao sentido de 

palavras, assim como palavras podem passar ao sentido de termos, fato este que se explica pela 

naturalidade da linguagem de especialidade e, principalmente, por essa se utilizar de signos 

linguísticos da linguagem comum para designar seus termos e conceitos. 

Por fim, as áreas de especialidade representadas na figura 1 dizem respeitos às áreas do 

conhecimento, técnica ou atividade especializada que possuem os três níveis aqui citados em 

sua linguagem de especialidade. 

Embora alguns autores acreditem que a linguagem geral se subdivide em linguagem 

comum e linguagem de especialidade, como bem exemplificado acima, outros autores 

acreditam que a linguagem geral se refere a todo o conjunto de palavras, termos e signos 

utilizados por indivíduos na sociedade. Inserida neste conjunto, encontra-se a linguagem de 

especialidade, restrita e um grupo de indivíduos especializados, na mesma sociedade. 

Conforme nos apresenta Galvão (2004, p. 243), “A linguagem geral é um sistema de 

significação utilizado pelos membros de uma comunidade linguística para comunicação, para 

compreensão e compartilhamento de uma realidade e para a autocompreensão.”. 

Podemos notar então, que o entendimento da linguagem de especialidade estar inserida 

na linguagem geral coloca a primeira em um papel de dependência em relação a segunda, sem 

pensar na interseção entre o que pode se configurar enquanto linguagem comum e enquanto 

linguagem especializada. Em outras palavras, o que não é de caráter especializado é de caráter 

 
20MICHAELIS MODERNO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Editora Melhoramentos, 

2015. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/raio/. Acesso 

em: 3 jan. 2019. 
21MICHAELIS MODERNO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Editora Melhoramentos, 

2015. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/raio/. Acesso 

em: 3 jan. 2019. 
22MICHAELIS MODERNO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Editora Melhoramentos, 

2015. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/software/. 

Acesso em: 3 jan. 2019.  
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geral, e o que não é geral, é especializado; porém, tudo se refere a linguagem geral. Nesse 

sentido, segundo Ferreira: 

 

As linguagens especializadas são diferentes da linguagem geral, tendo em conta os 

contextos comunicativos, bem como a informação que transmitem. Portanto, a 

distinção entre linguagem geral e linguagem especializada decorre quer das interações 
comunicativas quer da vigência (ou ausência) de conhecimentos especializados. 

(FERREIRA, 2014, p. 4). 

 

E ainda, de acordo com a mesma autora: 

 

Apesar de existir esta diferenciação entre linguagem geral e linguagem especializada, 

é necessário sublinhar que estas duas linguagens são permeáveis uma à outra, sendo 

que se recorre a lexemas da linguagem geral para cunhar termos científicos. É de 

sublinhar que, esta permeabilidade resulta em mudanças de significado inerentes ao 

carácter orgânico da linguagem. Quando um termo especializado passa para a 

linguagem geral, geralmente, adquire um significado ligeiramente diferente, deixando 

assim de pertencer à linguagem especializada [...]. (FERREIRA, 2014, p. 6). 

 

Por fim, convém observar que, com relação a cientificidade que envolve a linguagem, a 

linguagem geral, as palavras, os signos linguísticos e seus significados: a Linguística é a 

disciplina que se ocupa no estudo científico da linguagem (LYONS, 1987), a Lexicologia “[...] 

é uma ciência do ramo da Linguística que tem por objetivo o estudo científico do acervo de 

palavras de um determinado idioma, a que chamamos de léxico, sob diversos aspectos.” 

(NUNES, p. 5), a Semântica é uma disciplina linguística focada no significado, na significância 

e na apreensão de sentido das palavras (KRIEGER; FINATTO, 2004) e, ainda, a Terminologia, 

que é a disciplina focada no estudo do termo. 

 

2.2 Linguagem de especialidade 

Para entendermos a linguagem de especialidade é preciso que, anteriormente, possamos 

compreender seu histórico. 

Hoffmann, aos nos relatar um breve histórico das linguagens de especialidade, diz que: 

 

Ao voltarmos os olhos para o período anterior ao século XX, forma‑se grosso modo 

o seguinte cenário: as linguagens especializadas desenvolveram‑se primeiramente em 

um universo relacionado à obtenção de alimentos pelo homem (caça, pesca, pecuária, 
agricultura e todo o beneficiamento dos produtos dali obtidos); em seguida, veio a 

satisfação de outras necessidades elementares (vestuário e habitação); somou‑se a isso 

a produção e a denominação/descrição de ferramentas de trabalho e eletrodomésticos. 

(HOFFMANN, 2015a, p. 22). 

 

A fala do autor nos faz entender que, à medida que o indivíduo vai envolvendo seus 

interesses próprios aos interesses coletivos ligados a um ofício ou atividade especializada, este 

necessita incutir uma linguagem de especialidade à sua linguagem natural.  
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Porém, mergulhando mais profundamente no tema, Maciel (2010, p. 15) cita que 

“Segundo Rastier (1995, p.47), na obra de Dante Alighieri, encontra-se a primeira menção de 

uma língua falada por profissionais do mesmo ofício: depois da queda de Babel, apenas os 

arquitetos conseguiam se comunicar porque falavam uma língua que somente eles entendiam 

[...]”. 

Voltando ao breve histórico da linguagem de especialidade de Hoffmann, este analisa 

que: 

 

É então que, nas linguagens especializadas da mineração e da tipografia, a fronteira 

entre o ofício e a técnica é cruzada, mostrando que as linguagens especializadas da 

técnica têm suas raízes nas linguagens nacionais dos trabalhadores, chegando somente 

mais tarde às linguagens científicas e à internacionalização. [...] 

Com o avanço progressivo da técnica, as linguagens especializadas dos ofícios 
perdem importância, manifestando‑se como parte da linguagem comum, ou, ainda, 

integrando‑se às linguagens técnicas. A fase decisiva nessa evolução foi a chamada 

‘Revolução Industrial’ (séculos XVIII e XIX). [...] 

Com a dissolução do latim erudito (séculos XVI e XVII), desenvolveram‑se 

rapidamente linguagens científicas nacionais. [...] 

A monografia científica e a redação científica tornaram‑se as variedades textuais 

dominantes, acompanhadas de resenhas e de sínteses, estendendo‑se ao livro didático. 

Aspectos semelhantes são observados nas Ciências Humanas e Sociais a partir do 

século XVIII, em conseqüência do Iluminismo. [...] 

Em virtude da Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) e posterior reconstrução e 

recomeço, ocorreram na vida das pessoas, especialmente no âmbito profissional, 

profundas transformações, cujos traços se refletem na linguagem, sobretudo nas 
linguagens especializadas. (HOFFMANN, 2015a, p. 23-24). 

 

Hoffmann (2015a) aponta ainda o fim da Segunda Guerra Mundial (1945) como 

decisivo para a linguagem de especialidade, principalmente pelos avanços na técnica e as 

mudanças na economia que abriram espaço para a divisão das áreas de conhecimento. 

Concorrem para o mesmo fim também as transformações no cenário político da segunda metade 

do século XX, as grandes mudanças ocorridas nas áreas da Ciência, Educação, Cultura e 

Esporte, e a expansão dos meios de comunicação em massa, principalmente a televisão. 

Assim, segundo o autor, “[...] torna‑se claro o nível de participação que a comunicação 

especializada alcançou no quadro geral da comunicação e o papel significativo que as 

linguagens especializadas têm como meio de comunicação.” (HOFFMANN, 2015a, p. 25).  

É então que surge a necessidade de estudo da linguagem de especialidade no contexto 

da linguagem geral. De acordo com a ISO 1087-1(INTERNATIONAL STANDARDS 

ORGANIZATION, 2000, p. 2, tradução nossa), a linguagem de especialidade é definida como 

aquela que é “utilizada em uma área do conhecimento e caracterizada pelo uso de formas 

lingüísticas específicas”. 

Ou ainda, segundo Sager, Dungworth e MacDonald (1980, p.69), apud Maciel (2010, 

p. 8, tradução nossa), a linguagem de especialidade pode ser definida como “[...] sistemas 
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semióticos complexos e semi-autônomos, baseados e derivados da linguagem geral; seu uso 

pressupõe educação especial e é restrito à comunicação entre especialistas da mesma área e de 

áreas estreitamente relacionadas.”.  

Seguindo tal linha de raciocínio, Maciel descreve minuciosamente do que se trata a 

linguagem de especialidade. Segundo a autora,  

 
Quem se dedica a um ramo da ciência ou da técnica, exerce uma profissão, desenvolve 

atividades [...] concorda que, na comunicação de seu conhecimento e de sua 

experiência, usa palavras específicas cujo sentido precisa ser explicado aos que não 

compartilham dos mesmos interesses. São palavras temáticas próprias da competência 

linguística dos que transitam em uma área determinada. Tais palavras pertencem à 

língua materna, elas se comportam morfológica e sintaticamente como qualquer 

outro item lexical do vocabulário do falante comum. No entanto, para saber utilizar 

essas palavras, é preciso recorrer à assistência de quem domina a área na qual elas são 

usadas, embora, para isso, não seja necessário ter acesso aos bancos escolares ou 

exercer uma ocupação sistemática e/ou remunerada. (MACIEL, 2010, p. 14, grifos 

nossos). 
 

A partir desta reflexão, podemos entender que a linguagem de especialidade está 

intimamente ligada a um contexto pragmático capaz de modificar e atribuir significados a 

palavras já pertencentes à linguagem materna/natural de um indivíduo. 

A linguagem de especialidade possui então a capacidade de significar em uma área, 

campo ou disciplina, meios de materialização do conhecimento produzido e utilizado.  

Assim, cabe esclarecer que, bem como em qualquer área de conhecimento, a linguagem 

de especialidade possibilita à Arquivologia a capacidade de atribuir-se de signos linguísticos e 

conhecimentos da linguagem natural e de outros campos científicos, para que possa construir e 

balizar suas próprias teorias, concepções e dessa forma seus próprios termos. Desse modo, a 

linguagem de especialidade, junto a outros fatores, dá à Arquivologia o status científico e 

especializado que possui. 

Voltando ao caráter pragmático da linguagem de especialidade, temos, na figura abaixo, 

o esquema de Sager, Dungworth e MacDonald (1980) apud GALVÃO (2004, p. 245) sobre a 

abordagem pragmática dessa linguagem: 
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Figura 2 - Abordagem pragmática da linguagem de especialidade 

 
Fonte: Sager; Dungworth; Macdonald (1980) apud Galvão (2004, p. 245).  

 

A dimensão pragmática da linguagem de especialidade, conforme nos apresenta a figura 

2, “[...] compreende o eixo X, referente às diferentes áreas do conhecimento e atividades que 

possuem linguagens de especialidade; o eixo Y, que exemplifica os ambientes/situações de uso 

das linguagens de especialidade; e, por fim e o eixo Z, que apresenta os lugares geográficos.” 

(GALVÃO, 2004, p. 244). 

Assim, compreendemos que a linguagem de especialidade é um conjunto coordenado e 

integrado que envolve uma área de conhecimento ou atividade específica e um grupo de 

especialistas, ambientes ou situações de uso em uma determinada localização geográfica. Não 

significa que se trata de uma linguagem de gueto, portada de jargões ou gírias, ou de uma 

sublinguagem da linguagem geral, principalmente porque a o prefixo “-sub” atribui a esta uma 

conotação negativa e coadjuvante. A linguagem de especialidade “[...] não se trata de uma 

língua diferente dos sistemas linguísticos naturais, mas sim de um uso peculiar da língua, isto 

é, uma linguagem, cuja configuração depende das múltiplas circunstâncias de sua realização.” 

(MACIEL, 2010, p. 16). 

Maciel também nos apresenta uma visão interessante para analisarmos a naturalidade 

na qual as linguagens de especialidade estão envoltas, com destaque à já citada característica 

de serem estas linguagens constituídas de palavras presentes na linguagem geral ou natural,  

 

Consequentemente, o profissional e o cientista não se assemelham a programadores 

que utilizam uma sintaxe desenvolvida especialmente para a linguagem de máquina. 

Tampouco se expressam como matemáticos que usam sistemas peculiares de 

símbolos algébricos para apresentar o raciocínio e comprovar a solução dos 

problemas, também não podem ser incluídos entre os adeptos do formalismo lógico 

que usam sofisticadas combinações simbólicas. Ao contrário, os especialistas se 

comunicam com seus pares e com os leigos, utilizando a ferramenta linguística 
comum a todos os falantes, a língua materna. (MACIEL, 2010, p. 18). 
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Para que possamos compreender a linguagem de especialidade, é preciso ainda que 

sejam apresentados os conceitos de vocabulário especializado ou de especialidade, e texto 

especializado ou de especialidade, que estão inseridos na linguagem de especialidade.  

 

2.2.1 Vocabulário especializado 

Hoffmann aborda o vocabulário especializado como aquele inserido no texto 

especializado e necessário à comunicação em uma determinada área de especialidade. Desde 

forma, o autor nos apresenta que: 

 

Ao vocabulário especializado, num sentido amplo, pertencem todas as unidades 

lexicais contidas em textos especializados, já que essas unidades contribuem para a 

comunicação especializada de uma maneira direta ou indireta. De outro lado, o 

vocabulário especializado, num sentido mais estrito, forma um subsistema do sistema 

léxico global, quer dizer, um subconjunto do vocabulário total de uma língua. 

(HOFFMANN, 2015b, p. 42).  
 

As unidades lexicais citadas por Hoffmann são abordadas por Tálamo e Lara (2009, p. 

61) como “signo linguístico” e, de acordo com as autoras, este pode se manifestar quer seja 

como palavra, quer seja como termo. 

Podemos apreender então, que enquanto a palavra se refere ao signo linguístico do 

vocabulário geral, na linguagem geral, o termo se refere ao signo linguístico do vocabulário 

especializado, na linguagem de especialidade. Não significa que o termo não faça parte do 

vocabulário geral de uma linguagem, apenas que este se configura inserido em um subconjunto 

(vocabulário especializado) deste vocabulário geral.  

Cabe ressaltar que abordaremos melhor o termo, enquanto objeto de estudo da 

Terminologia, na próxima seção. 

É pertinente ainda, citarmos a composição de um vocabulário especializado, para que 

seja possível captarmos a essência deste subconjunto do vocabulário geral. Portanto, para 

Hoffmann: 

 

No vocabulário especializado, predominam substantivos e adjetivos em relação aos 

verbos e às outras classes de palavras, pois é preciso designar a multiplicidade de 
objetos e manifestações, que caracterizam a atividade especializada. Substantivos e 

adjetivos integram um conjunto de palavras que, em média, corresponde a 60% do 

léxico de um texto especializado. (HOFFMANN, 2015b, p. 43-44). 

 

Por fim, a partir do trecho acima, concluímos que o vocabulário especializado possui 

características singulares, inclusive quanto a sua composição, como a de predominância de 

substantivos e adjetivos em detrimento de verbos. Tal comportamento pode ser explicado pela 

não necessidade de atribuir a verbos do vocabulário geral novo sentido em um vocabulário 
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especializado, visto que estes expressam ações e não se referem a objetos, coisas ou 

manifestações, como os substantivos e adjetivos.  

 

2.2.2 Texto especializado 

Sobre texto especializado, inicialmente cabe citar Hoffman. Segundo o autor: 

 
O texto especializado é instrumento e, ao mesmo tempo, resultado da atividade 

comunicativa exercida em relação a uma atividade especializada sócio‑produtiva. 

Esse texto compõe uma unidade estrutural e funcional (um todo) formado por um 

conjunto finito e ordenado de orações sintática, semântica e pragmaticamente 

coerentes (textemas) ou por unidades de valor equivalente que correspondem, na 

condição de signos linguísticos complexos, a enunciados complexos do conhecimento 

humano e a circunstâncias complexas da realidade objetiva. (HOFFMANN, 2015b, p. 

47). 

 

Ao tratar sobre textos especializados, Cabré nos expõe uma visão clara e simples do que 

são estes. Segundo a autora, os textos especializados se referem àqueles que diferem dos textos 

da linguagem geral. Ainda de acordo com a autora, os textos da linguagem geral “[...] são 

espontâneos, orais, semiformais, abrangem assuntos que todos os falantes da língua sabem e 

destinam-se principalmente a fornecer ou trocar informações.” (CABRÉ, 1998, p. 63, tradução 

nossa). 

Ainda para Cabré (1998, p. 63, tradução nossa), “[...] textos especializados são todos os 

tipos de discurso que divergem das características gerais do assunto, peculiaridades dos 

interlocutores e da situação comunicativa, a função comunicativa e o canal de transmissão de 

dados.”. 

A partir das citações de Hoffmann e Cabré, é possível considerarmos que o texto 

especializado, escrito ou falado, compreende uma construção comunicativa composta de um 

vocabulário especializado (e seus termos), sendo geralmente utilizada entre especialistas.  

Neste sentido, Maciel, ao traçar uma analogia com a importância dos termos nos textos 

especializados, nos proporciona uma ampliação do entendimento do valor do estudo da 

terminologia pautado na linguagem de especialidade.  

 
Assim, se de um lado, não existem textos especializados sem termos, por outro lado, 

uma terminologia fora da linguagem especializada não tem razão de ser. O estudo 

científico das linguagens especializadas, isto é, a linguística das linguagens 

especializadas e o estudo científico dos termos, isto é, a terminologia, não são áreas 

separadas e, sim, intimamente relacionadas e precisam ser integradas. Por essa razão, 

repito com Sager (2007, p.205) que a separação do estudo das línguas especializadas 

e a terminologia não se justifica. (MACIEL, 2010, p. 26). 

 

Sem perder o foco ao nosso objeto de pesquisa, construímos a concepção de relevância 

do estudo científico da linguagem de especialidade na Arquivologia, e de, consequentemente, 
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sua terminologia, a partir da ideia de que, uma vez que conhecemos todas as variantes que 

cercam a comunicação especializada dessa área, seja através de seu vocabulário ou textos 

especializados, somos capazes de melhor discernir sobre as questões práticas imbricadas à 

terminologia própria aos arquivos. Dessa maneira, cria-se um cenário de sintonia e mão dupla 

entre o fazer e o pensar, onde vocabulários e textos especializados refletem a realidade das 

práticas arquivísticas e vice-versa. 

Assim, acreditamos que os conceitos e abordagens trabalhados na presente seção são 

suficientes ao entendimento do principal aporte teórico desta pesquisa, a Terminologia 

enquanto campo de estudo, abrindo espaço para discorrermos sobre o assunto na seção seguinte. 
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3 TERMINOLOGIA: A POLISSEMIA ENTRE A TEORIA E O CONCRETO 

 

Ao abordarmos o conceito de “terminologia”, podemos dizer que este possui um sentido 

polissêmico. Nesse sentido, conforme apontado por Cabré, 

 

É bem conhecida a polissemia do termo terminologia, que se refere a pelo menos três 

sentidos: a) como disciplina; b) como prática; c) como produto gerado por essa 

prática. Como disciplina, é o campo que estuda os termos especializados; como 

prática, é o conjunto de métodos voltados para a coleta de termos; como produto, é o 

conjunto de termos de uma determinada área de especialidade. (CABRÉ, 1995, p. 2, 

tradução nossa, grifo nosso). 

 

O professor argentino Juan Carlos Sager, também reforça o sentido polissêmico da 

palavra “terminologia” sobre três significados diferentes: 

 

1. uma atividade [...], isto é, o conjunto de práticas e métodos utilizados na coleta, 

descrição e apresentação dos termos;  

2. uma teoria, isto é, o conjunto de premissas, argumentos e conclusões necessários 

para a explicação das relações entre conceitos e termos que são fundamentais para 

uma atividade, conforme seu primeiro significado;  

3. um vocabulário de uma área de especialidade. (SAGER, 1993, p. 22, tradução 
nossa, grifos nossos).  

 

Ao correlacionarmos as falas de Cabré e Sager, é possível analisarmos que o sentido da 

terminologia como disciplina para a primeira autora é, aproximadamente, o mesmo de 

terminologia como uma teoria para o segundo autor; já a concepção de “prática” tida por Cabré 

é a mesma de “atividade” citada por Sager; e por fim, a ideia de “produto” na primeira citação, 

pode ser comparada a ideia de “vocabulário” na segunda. 

Portanto, podemos considerar a definição de terminologia sobre dois principais 

aspectos, o primeiro diz respeito a esta como o vocabulário de uma área de especialidade, ou 

seja, o conjunto de termos e definições de uma linguagem especializada, cuja existência 

demanda que os indivíduos especialistas da área a qual este vocabulário se insere se utilizem 

de práticas e métodos na coleta, descrição e apresentação de termos, entendendo-a assim 

enquanto terminologia como prática e produto. Já o segundo viés que nos cabe apresentar 

significa a Terminologia como disciplina, constituída de teoria e cientificidade, e por isso 

grafada com T maiúsculo. 

Em outras palavras, a polissemia da palavra “terminologia” reside entre o “concreto”, 

quando esta é tida como prática e produto em uma dada área de especialidade, e a “teoria”, 

quando esta é dita como um campo disciplinar que estuda os termos e suas definições. 

Desta forma, discutiremos na presente seção os significados da terminologia, sua 

cientificidade e sua relação disciplinar com a ciência dos arquivos. 
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3.1 A terminologia como prática e produto 

Disciplinas técnicas ou científicas tendem a denominar seus objetos, práticas, métodos 

etc. em um movimento de transformação da dimensão cognitiva à dimensão léxica. Nessa linha 

de pensamento, para Benveniste,  

 
A constituição de uma terminologia própria marca, em toda ciência, o advento ou o 

desenvolvimento de uma conceitualização nova, assinalando, assim, um momento 

decisivo de sua história. Poder-se-ia mesmo dizer que a história particular de uma 

ciência se resume na de seus termos específicos. Uma ciência só começa a existir ou 

consegue se impor na medida em que faz existir e em que impõe seus conceitos, 

através de sua denominação. Ela não tem outro meio de estabelecer sua legitimidade 

senão por especificar seu objeto denominando-o, podendo este constituir uma ordem 

de fenômenos, um domínio novo ou um modo novo de relação entre certos dados. 

O aparelhamento mental consiste, em primeiro lugar, de um inventário de termos 

que arrolam, configuram ou analisam a realidade. Denominar, isto é, criar um 

conceito, é, ao mesmo tempo, a primeira e última operação de uma ciência. 
(BENVENISTE, 1989, p. 252). 

 

Benveniste nos apresenta o significado do ato de denominar objetos e saberes para um 

campo científico. Sobre esse aspecto, Krieger e Finatto (2004, p. 17) afirmam que “A 

importância do processo denominativo para as atividades de conceituação explica, assim, o 

papel das terminologias na fixação e na circulação do saber científico e técnico.”. 

Para tanto, segundo Cabré, a terminologia assume um importante papel na comunicação 

especializada, principalmente por ser o termo, além de uma representação léxica, essencial à 

transmissão do pensamento especializado de um determinado campo. 

 

Para as diferentes disciplinas técnico-científicas, a terminologia é o conjunto de 

unidades de expressão e comunicação que permitem a transferência de pensamento 

especializado. O importante nesta concepção é o valor de troca dos termos, é por isso 

que dizemos que os termos são, para as áreas de especialidade, um meio de transferir 

o conhecimento, de se comunicar. (CABRÉ, 1995, p. 4). 
 

Nesse sentido, a terminologia, em seu caráter prático, busca favorecer a comunicação 

entre especialistas em um mesmo idioma ou em diferentes idiomas. De acordo com Lara (2005, 

p. 3), “[...] a terminologia prática se expressa nos trabalhos de tradução, documentação, 

normalização lingüística, planejamento lingüístico; concretamente, serve à construção de 

dicionários, glossários, tesauros etc.”. 

Diante do que nos aponta Lara, ressaltamos a importância de compreender os aspectos 

relacionados à tradução, afinal, em um 

 

[...] contexto de alargamento das fronteiras e de grande ampliação de intercâmbios, as 

línguas passaram a entrar em contato, exigindo novas competências lingüísticas, em 

que se inclui o domínio dos termos técnicos. Junto a essas novas necessidades 

encontra-se a crescente demanda pelas traduções técnicas, as quais necessitam 
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transpor adequadamente as terminologias de uma língua para outra. Diante da 

funcionalidade operada pelos termos especializados na transmissão de informações e 

tecnologias, justifica-se a importância de seu conhecimento, bem como de sua 

divulgação em glossários, dicionários técnico-científicos e bancos de dados 

terminológicos.  

A necessidade de contar com obras de referência plurilíngües na busca quer de 

conceitos, quer de denominações terminológicas atinge uma extensa gama de- 

profissionais envolvidos com as linguagens técnicas. (KRIEGER; FINATTO, 2004, 

p. 18).  

 

Entendemos então a terminologia prática como importante ferramenta de representação, 

transmissão e comunicação do conhecimento especializado, tendo o léxico especializado 

(glossários e dicionários terminológicos, por exemplo) como seu produto, e assim todo o 

conjunto de termos e conceitos de uma área de especialidade. 

Vislumbramos a terminologia prática como forma de relacionamento entre as atividades 

e práticas arquivísticas, bem como as teorias e pensamentos da Arquivologia. Em outras 

palavras, o dicionário de especialidade é a sistematização do conhecimento prático e teórico e, 

desse modo, deve servir tanto ao profissional de arquivo quanto ao pesquisador na área. 

 

3.2 A Terminologia como disciplina 

Para compreendermos a Terminologia enquanto disciplina que se ocupa do estudo dos 

termos especializados precisamos, inicialmente, discutir as concepções em torno da própria 

existência desta enquanto disciplina.  

Cabré nos apresenta três posições distintas sobre a concepção da Terminologia como 

disciplina, sendo: 

 

a) Uma primeira posição defende que é uma disciplina autônoma e autossuficiente, 

isto é, um campo absolutamente original, dotado de fundamentos próprios, embora 

historicamente ligado a outras disciplinas. Esta seria a posição dos defensores da 

Teoria Geral da Terminologia, para o qual os termos não são uma linguagem 

propriamente dita, mas sim fazem parte de uma linguagem. 

b) Uma segunda proposta defende que a Terminologia não é uma disciplina autônoma, 
mas aparte de outra disciplina, que para alguns é a Linguística, para outros a Filosofia 

e para outros as especialidades. Aceitar essa posição significa considerar que a 

terminologia não tem autonomia, mas é um mero apêndice de outra disciplina. 

c) Uma terceira posição assume que a Terminologia é um assunto autônomo de caráter 

interdisciplinar, que moldou sua própria especificidade selecionando elementos das 

disciplinas as quais serve, construindo assim seu próprio campo científico. (CABRÉ, 

1995, p. 5, tradução nossa).  

 

As posições explanadas por Cabré quanto à disciplinaridade da Terminologia assumem 

forma no histórico, escolas e teorias desta, questões que serão apontadas a seguir. 

 

3.2.1 Apontamentos sobre Escolas e teorias 
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As primeiras reflexões sobre a Terminologia surgem de uma preocupação pela 

padronização do uso de termos técnico-científicos com vistas ao alcance da univocidade 

comunicacional no plano internacional. Tais reflexões deram origem às chamadas escolas de 

Terminologia, como as de Viena, de Praga e a russa. 

A Escola de Terminologia de Viena fundou-se através dos estudos do engenheiro 

austríaco Eugen Wüster (1898-1977), que se baseava na padronização e normalização de termos 

como instrumento fundamental à comunicação entre especialistas.  

Buscando melhor compreender as influências dos estudos de Wüster, nos baseamos em 

Lara, que afirma que 

 

A Escola de Praga aliou os ensinamentos de Wüster aos princípios da escola 

funcionalista (Vachek e Trubetzoy) fundada a partir dos trabalhos de Saussure, 

preocupando-se em destacar, como ela, os aspectos funcionais da linguagem. Dentre 

os principais representantes destacam-se Vancura, Kopecky e Coda, cujos trabalhos 

contribuiram à caracterização dos vários tipos de línguas especiais, ou línguas de 

especialidade (língua técnica, poética, jornalística, falada etc.), considerados gêneros 

de línguas funcionais, e a elaboração de metodologias para a sua codificação, como 

meio de contribuir à sua estabilidade. (LARA, 2005, p. 1).  

 

Os estudos wüsterianos também abriram espaço para as investigações dos russos D. S. 

Lotte e Drezen, fundadores da Escola Russa de Terminologia, que tinha como “sua preocupação 

principal [...] os aspectos teóricos e metodológicos, diferentemente de Wüster, cujo objetivo era 

o de propor formas para o tratamento concreto dos dados terminológicos” (LARA, 2005, p. 2). 

Sobre as Escolas de Terminologia, Krieger e Finatto entendem que 

 

Essas escolas, consideradas clássicas, apresentam algumas características comuns, em 

que se sobrepõem a valorização da dimensão cognitiva dos termos e delineamento de 

diretrizes para a sistematização dos métodos de trabalho terminológico, visando, com 
isso, a dos termos técnicos e, por vezes, o aparelhamento das línguas para 

responderem às exigências de uma comunicação profissional eficiente. Assim, em 

primeiro plano, os precursores da Terminologia preocuparam-se em estabelecer 

orientações metodológicas para o tratamento das unidades terminológicas com base 

no princípio de que os termos são denominações de conceitos. (KRIEGER; 

FINATTO, 2004, p. 31).  

 

Se as escolas de Terminologia surgem de reflexões que inauguram o estudo científico 

da Terminologia, não podemos deixar de falar das teorias que marcam as bases e discussões 

deste campo disciplinar.  

As teorias da Terminologia são divididas em prescritiva e descritivas, sendo a única 

teoria prescritiva a Teoria Geral da Terminologia, e todas as outras posteriores a esta, 

consideradas descritivas, conforme sistematizado na figura 3.  
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Figura 3 - Teorias da Terminologia 

 
Fonte: Adaptado de Ferreira (2014, p. 19). 

 

Para melhor compreensão, abordaremos abaixo cada uma das teorias individualmente, 

sendo elas: a Teoria Geral da Terminologia, a Teoria Comunicativa da Terminologia, a Teoria 

da Socioterminologia e a Teoria Sociocognitiva da Terminologia. 

 

3.2.1.1. Teoria Geral da Terminologia (TGT) 

O engenheiro Eugen Wüster foi o pioneiro nos estudos sobre a Terminologia e também 

quem desenvolveu a primeira teoria da Terminologia. 

Entre os anos de 1972 e 1974, Wüster ministrou a disciplina de Terminologia na 

Universidade de Viena, período em que o engenheiro produziu e reuniu diversos manuscritos e 

notas das aulas ministradas durante os dois anos.  

Em 1979, dois anos após a morte de Wüster, seu discípulo, Helmut Felber, produz a 

obra póstuma intitulada “Introdução à Teoria Geral da Terminologia e à Lexicologia 

Terminológica”, com versão original em alemão, a partir dos manuscritos e notas de Eugen 

Wüster.  

Pode-se dizer que a obra de Wüster inaugura a chamada Teoria Geral da Terminologia. 

Nesse sentido, para Ferreira, 

 

Esta teoria não considera a sintaxe e a pragmática da linguagem especializada, sendo 

que os conceitos são tidos como entidades cognitivas abstratas que referem objetos 

físicos. Assim sendo, vê os termos como sendo diferentes dos itens lexicais da língua 

geral em face à relação monossêmica entre o termo e o conceito. (FERREIRA, 2014, 
p. 20). 

 

Nesse sentido, e de acordo com Krieger e Finatto, na TGT os termos são vistos como 

designações de conhecimentos científicos e, ainda, 
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Em consequência, os termos não são vistos como elementos naturais das línguas 

naturais, pois são compreendidos como unidades de conhecimento que comportam 

denominações. Nessa ótica, os conceitos científicos são identificados por meio de 

rótulos, etiquetas denominativas criadas com determinadas peculiaridades que 

permitem fugir das ambiguidades do léxico comum. Isso evidencia uma valorização 

da dimensão conceitual das terminologias em detrimento do ponto de vista que as 

considera como elementos naturais dos sistemas linguísticos com todas as implicações 

daí decorrentes. (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 33).  

 

Cabe ressaltar, por fim, que, mesmo possuindo um caráter de certa forma conservador, 

a TGT é considerada base para todas as demais teorias da Terminologia, mesmo as que surgem 

em oposição a ela. 

 

3.2.1.2. Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT) 

A partir de um cenário de modificação teórica, a partir dos anos de 1990, surgem novos 

estudos que questionam a suficiência dos postulados da TGT.  

Sobre esses estudos, atribuímos o pioneirismo no debate sistemático e crítico da TGT à 

Maria Teresa Cabré e ao IULATERM23, que criam a chamada Teoria Comunicativa da 

Terminologia (TCT). 

Conforme nos apresenta Krieger e Finatto, a TCT pode ser entendida da seguinte forma: 

 

Com fundamentos epistemológicos distintos, a TCT articula-se baseada na 

valorização dos aspectos comunicativos das linguagens especializadas em detrimento 

dos propósitos normalizadores, bem como na compreensão de que as unidades 

terminológicas formam parte da linguagem natural e da gramática das línguas. De 

acordo com o princípio comunicativo, uma unidade lexical pode assumir o caráter de 

termo em função de seu uso em um contexto e situação determinados. 

Consequentemente, o conteúdo de um termo não é fixo, mas relativo, variando 
conforme o cenário comunicativo em que se inscreve. Tais proposições levam a TCT 

a postular que a priori não há termos, nem palavras, mas somente unidades lexicais, 

tendo em vista que estas adquirem estatuto terminológico no âmbito das 

comunicações especializadas. (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 35). 

 

Consideramos a TCT, então, uma das teorias mais ambiciosas da Terminologia, 

principalmente por contrapor-se todo ao estatuto clássico proposto por Wüster com sua TGT.  

 

3.2.1.3. Teoria da Socioterminologia 

A Teoria da Socioterminologia segue o mesmo preceito inovador da TCT de “[...] 

estudos fundamentados na complexidade que envolve o funcionamento das terminologias, tal 

como qualquer outra unidade da língua materna.” (KRIEGER, FINATTO, 2004, p. 34). 

 
23Grupo de pesquisa do Instituto Universitário de Linguística Aplicada da Universidade Pompeu Fabra 

(Barcelona,Espanha), criado em 1994, que se ocupa de pesquisas relacionadas a: Léxico, Terminologia, Discurso 

Especializado e Engenharia Linguística, e fundado por Maria Teresa Cabré. Disponível em: 

http://www.iula.upf.edu/iulaterm/tpreses.htm. Acesso em: 15 abr. 2019. 
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Tal teoria foi proposta por François Gaudin no ano de 1993, mediante aplicação dos 

princípios da sociolinguística à Terminologia. A crítica de Gaudin girava em torno da política 

normalizadora conferida ao trato internacional da terminologia, e quanto a isso, argumenta: 

 

Sobre esse ponto, tentaremos mostrar como, no mesmo movimento que conduziu a 

linguística estrutural à sociolinguística, uma socioterminologia pode levar em conta a 

realidade do funcionamento da linguagem e restituir toda sua dimensão social às 

práticas linguageiras concernidas. (GAUDIN, 1993, p. 16 apud KRIGER; FINATTO, 

2004, p. 34-35). 
 

De modo a compreendermos a socioterminologia de Gaudin, nos baseamos em Ferreira, 

que nos apresenta: 

 

A teoria socioterminológica centra-se nos aspetos situacionais de comunicação de 

linguagem especializada, o que afeta a comunicação especializada e induz variação 

terminológica. De acordo com esta teoria, a uniformização da terminologia não é um 

objetivo, dado o constante caráter mutável da língua. A polissemia, a quase sinonímia 
e a utilização de um termo em detrimento de outro podem indicar nível de 

conhecimento, estatuto, localização geográfica e temporal do falante. (FERREIRA, 

2014, p. 24). 

 

Por fim, a já citada crítica de Gaudin à normalização na Terminologia é expressa, de 

acordo com Krieger e Finatto (2004, p. 35), pelo fato de que este problematiza“[...] a 

inoperância dos instrumentos de referência, glossários e dicionários técnicos que não expressam 

a realidade dos usos terminológicos, propondo que o artificialismo do ideal normalizador seja 

suplantado pelo exame do contexto de produção dos léxicos especializados.”. 

 

3.2.1.4. Teoria Sociocognitiva da Terminologia 

A Teoria Sociocognitiva da Terminologia, proposta por Rita Temmernan entre os anos 

de 1997 e 2000, tem como ponto forte sua estruturação sobre paradigmas da hermenêutica. 

Krieger e Finatto apontam, sobre essa teoria, que 

 
[...] Temmernan critica o não reconhecimento do papel e do modo de constituição dos 

termos na produção do conhecimento científico.  

Em razão do enfoque hermenêutico que privilegia, para a Teoria Sociocognitiva da 

Terminologia, os termos são unidades de compreensão e de representação, 

funcionando em modelos cognitivos e culturais. Nessa perspectiva, o conhecimento 

corresponderia a um padrão socio-cognitivamente modelado, constituído em 

diferentes módulos que podem alcançar desde informações históricas, categorias até 

informações relativas a procedimentos. (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 37). 

 

Desse modo, compreendemos que essa teoria também contesta os princípios clássicos 

da Escola de Viena, da TGT. Sobre esse ponto, Ferreira (2014, p. 27) assinala que 

 

[...] a Teoria Sociocognitiva da Terminologia está em consonância com a Teoria da 

Socioterminologia de Gaudin e com a Teoria Comunicativa da Terminologia de Cabré 

por ser descritiva em vez de prescritiva, e por ter os termos como ponto de partida da 
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análise terminológica. O que distingue esta teoria é a importância dada à organização 

conceptual e o seu foco em estruturas de categorias sob a perspectiva da linguística 

cognitiva. 

 

Assim, seja sob uma visão clássica da unidade terminológica como componente 

cognitivo; seja sob uma visão contemporânea, que analisa a unidade terminológica em seu 

aspecto linguístico, social, textual, comunicacional e cultural, além também do aspecto 

cognitivo, importa então apresentarmos e situarmos o(s) objeto(s) da Terminologia, tendo esta 

como um campo do saber com identidade própria. 

 

3.2.2 Objetos(s) 

Quando conferimos à Terminologia um caráter disciplinar, precisamos situar qual ou 

quais são seus objetos de estudo. Nesta perspectiva, para Krieger e Finatto, 

 

[...] a Terminologia é um campo de conhecimento que vem intensificando os estudos 

sobre a constituição e o comportamento dos termos, compreendendo desde sua gênese 

até o exame de suas relações nas mais distintas áreas do conhecimento científico e 

técnico. Para tanto, encontra subsídios na ciência da linguagem, o que lhe permite 

avançar no conhecimento do termo, seu objeto central, bem como daqueles outros 

elementos que também introduziu em seu quadro de investigação, quais sejam, a 

fraseologia e a definição. (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 22). 
 

A partir da fala das autoras, entendemos o termo como o principal objeto de estudo e 

reflexão pela disciplina terminológica, porém este objeto divide espaço com outros dois: a 

fraseologia e a definição. 

Embora na literatura sobre o tema o termo seja abordado como o objeto de destaque da 

Terminologia, trataremos aqui sobre este e os demais objetos identificados por alguns 

estudiosos no estudo contemporâneo do campo disciplinar.  

Para ampliarmos nossa análise sobre o termo, nos apoiamos em Lara, para quem o 

 

[...] objeto da Terminologia é a unidade terminológica - o termo - nos seus aspectos 

linguísticos, cognitivos e pragmáticos. Os termos constituem um subconjunto de 

signos linguísticos relativos a uma área conceitual e utilizados na comunicação 

especializada.  

Os termos são diferentes das palavras se considerarmos que são unidades usadas nos 

discursos de especialidade (discurso das ciências e das técnicas). Quando se fala em 
palavra, a referência é a língua nas suas diversas possibilidades de uso. Quando se fala 

em termo, fala-se em palavras utilizadas em situações particulares de comunicação. 

Nos dias de hoje, debate-se sobre a pertinência em separar o universo dos termos do 

universo das palavras, mas aceitemos, por ora, a distinção, ao menos para 

compreendermos melhor as suas funções. (LARA, 2005, p. 2-3, grifo nosso). 

 

Ainda segundo a autora,  

 

Os termos constituem um conjunto de unidades de expressão e comunicação que 

permitem transferir o conhecimento especializado. São unidades cognitivas que 

representam o conhecimento de um domínio ou área de atividade particular e, como 
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tais, devem funcionar como unidades de conhecimento e de representação, porque 

veiculam conceitos específicos da área representada. (LARA, 2005, p. 3). 

 

As reflexões de Lara nos remetem a uma construção conceitual que engloba o sentido 

do termo para a Terminologia sob suas vertentes teóricas clássicas e contemporâneas. Em outras 

palavras, o termo nada mais é que uma unidade cognitiva que representa um conhecimento 

especializado e se expressa em um símbolo linguístico, que ao ter seu sentido ressignificado no 

interior de uma comunicação especializada passa a se inserir em um vocabulário de 

especialidade e ganha o status de termo. 

Outro possível objeto da Terminologia é a fraseologia, que diz respeito a locuções 

nominais e verbais, frases feitas, provérbios, expressões idiomáticas ou qualquer estrutura típica 

de determinado tipo de comunicação. A fraseologia é então um conjunto de unidades 

pluriverbais lexicalizadas frequentes na comunicação. (KRIEGER; FINATTO, 2004). 

 

Tais unidades integram as comunicações humanas tanto no plano da interlocução que 

envolve temáticas gerais, quanto no das temáticas especializadas. Dessa forma, 

conforme o contexto comunicacional, fala-se em fraseologias da língua geral ou em 

fraseologias especializadas. Estas últimas passaram a integrar o quadro de objetos da 

Terminologia, porquanto são formas de expressão recorrentes nas comunicações 

especializadas e semanticamente vinculadas aos conteúdos em pauta. (KRIGER; 

FINATTO, 2004, p. 84). 

 

Como exemplo da presença fraseológica na terminologia de uma área, podemos citar o 

termo “entrada de documentos”, presente no “Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística”, que se configura por uma estruturação pluriverbal que não se refere a um termo 

em si, mas sim uma expressão utilizada na comunicação especializada imbuída de uma 

conceituação, e por isso a necessidade da abordagem desta em uma obra terminológica. 

Nessa linha de pensamento, é pertinente ainda citar a concepção da distinção entre termo 

e fraseologismo, apresentada por Krieger e Finatto citando Blais: 

 

Para Blais, é importante a distinção entre termo e fraseologismo. Define o primeiro 

como uma unidade formada por uma palavra (termo simples) ou várias palavras 

(termo complexo) que designa um conceito de forma unívoca no interior de um 

domínio de conhecimento. Já o fraseologismo é compreendido como a combinação 

de elementos linguísticos que designam uma combinação de conceitos ou noções, 

exemplificando com ruído surdo, resultante da combinação dos conceitos de ruído e 

surdo. Além disso, os fraseologismos caracterizam-se por apresentar configurações 

diversas, mas nunca chegam à estrutura da frase; situando-se, portanto, entre o termo 

e a frase. (BLAIS, 1993 apud KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 87, grifos das autoras). 
 

A fraseologia como objeto da Terminologia confere ao vocabulário especializado uma 

complexidade na construção léxica e conceitual extremamente valorosa, pois atribui aos termos 

mais do que um significado simples, um significado pleno de conexões e singularidades. 
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Desta feita, o último objeto da Terminologia que compete citar, a definição, também 

pode ser chamado de definição terminológica (DT).  

Para Krieger e Finatto, 

 

[...] a DT, ao lado do termo, passou a constituir um foco de interesse das teorias da 

Terminologia: pela definição é possível observar tanto a linguagem quanto o 

conhecimento especializado num processo de evolução e alteração, evidenciando a 

DT como elemento de sustentação tanto para as terminologias quanto para as 

linguagens especializadas em geral. (KRIEGER, FINATTO, 2004, p. 95). 
 

A DT é então um enunciado que materializa o significado de termos ou expressões de 

uma linguagem de especialidade, ou seja, expressa conceitos e saberes de uma área do 

conhecimento. 

A formulação de uma DT se apresenta em duas categorias: o gênero próximo e a 

diferença específica, que podem ser assim entendidas: 

 

Gênero próximo é a porção da definição que expressa a categoria ou classe geral a 
que pertence o ente definido. A diferença específica é a indicação da(s) 

particularidade(s) que distingue(m) esse ente em relação a outros de uma mesma 

classe. Por exemplo, se tivéssemos uma definição de cadeira formulada como peça 

do mobiliário que serve para sentar, o segmento peça do mobiliário corresponderia 

ao gênero próximo, enquanto que serve para sentar seria a diferença específica. 

Para haver uma boa formulação da definição, é praxe reconhecer como importante 

que tanto o gênero quanto a diferença deem conta, juntos, de uma delimitação, de tal 

modo que a definição possa ser aplicada apenas a um conjunto específico de entes. 

(KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 93, grifos das autoras). 

 

Desse modo, partindo da explanação acerca dos objetos da Terminologia, entendemos 

que tanto a fraseologia quanto a definição, ao lado do termo, são objetos de suma importância 

ao estudo terminológico. Isso porque, quando visualizamos que a comunicação especializada é 

portada de singularidades e individualidades entendemos, por exemplo, o lugar da fraseologia 

nesse sentido, principalmente pela presença frequente de expressões nas terminologias. 

E ainda, enxergamos o protagonismo do objeto definição no estudo da Terminologia 

quando nos deparamos com a necessidade da representação material, expressa em enunciados, 

dos conceitos e saberes de uma linguagem especializada. 

Assim, finalizada toda a elucidação do aporte teórico quanto ao campo disciplinar da 

Terminologia, cabe ainda discutirmos a relação e importância dessa disciplina e seu produto 

para a Arquivologia, área à qual esta pesquisa se insere. 

 

3.3 Terminologia e Arquivologia 

A importância da Terminologia e seu produto à Arquivologia não é diferente do que 

para tantos outros campos disciplinares. 
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A terminologia de uma área de especialidade, conforme já citado, assume um 

significativo papel na comunicação entre especialistas e também garante qualidade técnica e 

científica das pesquisas e trabalhos de uma dada área. Contudo, é necessário que o controle e a 

padronização terminológica sejam frequentes (BELLOTTO, 2007), através do estudo dos 

termos e suas definições, proposto pela Terminologia. 

Assim, assumimos que a Terminologia serve à Arquivologia meios de garantir a 

precisão e o desenvolvimento terminológico da área, pois, conforme afirma Bellotto: 

 

Uma terminologia própria da arquivística é um dos elementos essenciais para a 

definitiva consolidação, não só da profissão do arquivista, como da própria área, 

contribuindo para uma maior nitidez dos seus contornos, de modo a distingui-la das 

outras profissões e áreas do conhecimento. (BELLOTTO, 2007, p. 53).  

 

Embora Bellotto trate a terminologia arquivística como necessária à distinção da 

Arquivologia de outras disciplinas, a autora aborda também que a terminologia, práticas e 

teorias arquivísticas são marcadas por uma profunda influência de diversas disciplinas que se 

vinculam ao trabalho técnico em arquivos. Esse fator, segundo a autora, cria, muitas vezes, “[...] 

raízes daninhas, difíceis de serem extirpadas.” (BELLOTTO, 2007, p. 54). 

A questão apontada por Bellotto configura como um grave problema à terminologia 

arquivística. Além desse problema, Bellotto nos apresenta outra marca dessa terminologia: a 

tradução.  

Sobre a tradução da terminologia arquivística entre línguas e países, Heredia Herrera 

apud Bellotto coloca: 

 

Chegar à unificação é bastante complexo, porquanto serem as práticas arquivísticas 

bastante marcadas pelas tradições culturais e administrativas de cada país e é 

por isso que às vezes é difícil traduzir termos arquivísticos de uma para outra língua, 

ao ser freqüente que as mesmas palavras não se referem sempre a realidades parecidas 
ou equivalentes e também porque se tem usado com excessiva freqüência termos 

específicos de outras disciplinas. (HEREDIA HERRERA, 1988, p. 168 apud 

BELLOTTO, 2007, p. 54, grifos nossos). 

 

A partir do grifo na citação acima, cabe discutir que as práticas arquivísticas não são 

marcadas apenas pelas tradições culturais e administrativas de cada país, mas também pelo 

ordenamento jurídico desses. A esse fato deve-se a característica de ser a Arquivologia uma 

área de conhecimento que surge para lidar com documentos oriundos da administração pública, 

portanto, suas práticas e teorias são diretamente influenciadas pelo próprio funcionamento 

burocrático específico de cada país. 

Voltando aos problemas citados por Bellotto e Heredia Herrera, afirmamos que esses 

não são exclusividade do ponto de vista dessas autoras. Balmant (2016) realiza um relevante 
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levantamento de trechos de publicações brasileiras onde diversos autores abordam 

problemáticas acerca da terminologia arquivística, conforme podemos visualizar no quadro que 

se segue. 

 

Quadro 5 - Problematização da terminologia arquivística (trechos selecionados) 

REFERÊNCIA TRECHO 

NAGEL; RICHTER (1988, p. 7)  “Durante várias viagens de estudo a Portugal e ao Brasil que tive a 

oportunidade de realizar, constatei que existe um problema de 

comunicação entre os arquivistas que reside na língua profissional, ou 

seja, na terminologia arquivística.”  

LOPEZ (2002, p. 17).  “[...] nota-se que a questão de uma normalização terminológica mais 

aprofundada continua necessária.” 

BRITO (2005, p. 46)  “Importante salientar a necessidade do desenvolvimento de uma 
terminologia consolidada para a área. A Arquivística se ressente desta 

falta, e a elaboração de tal terminologia se constitui em um dos aspectos 

principais para a afirmação desta ciência no meio científico. Tal 

terminologia, em nosso entendimento, poderia se constituir no ponto de 

partida para a universalização dos termos utilizados pelos arquivistas, que, 

conforme visto no início deste artigo, sequer possuem consenso quanto à 

definição do objeto de estudo da arquivística.”  

SOUSA (2006, p. 121)  “O percurso feito buscou [...] apresentar a discussão sobre problemas 

terminológicos, que ultrapassam, comumente, a questão da língua e 

enveredam por diferenças conceituais e de tradições arquivísticas.” 

FONSECA; JARDIM (2008, p. 2)  “No Brasil, na ausência de uma consolidação terminológica consensual, a 

definição de arquivo encontra a sua melhor expressão no texto da Lei n. 

8.159.” 

MARQUES (2011, p. 106)  “A falta de padronização terminológica é um obstáculo para a cooperação 

internacional, como salienta Rastas, ao reconhecer a relevância dos 
glossários e publicações internacionais de correspondência terminológica 

que propiciam ao arquivista encontrar uma linguagem comum e, 

consequentemente, compreender as diferenças existentes entre as 

tradições profissionais.”  

SANTOS (2011, p. 116-117)  “É unânime a identificação da terminologia como ferramenta essencial 

para a comunicação e a interação profissional em nível nacional e 

internacional. Embora seja unânime, também, a concordância quanto à 

existência de problemas, segundo alguns, instransponíveis ou quase.”  

ASSIS (2012, p. 29-30)  “Há um esforço pela instalação de um pensamento compreensível e mais 

unificado sobre determinados termos. Temos que levar em consideração, 

entretanto, a multiplicidade de tradições e práticas arquivísticas nos 

diferentes países e mesmo no interior deles.” 

Fonte: Balmant (2016, p. 47). 

 

Diante, então, das explanações aqui abordadas, concluímos que a Terminologia, 

enquanto disciplina, pode e deve servir à Arquivologia, e à terminologia arquivística, como 

ferramenta na resolução de problemas terminológicos, seja na mesma língua ou entre línguas. 

É capaz de fornecer, além de meios para teorização acerca desse tema, formas de otimização e 

integração na terminologia da área, como a elaboração de glossários e dicionários multilíngues 

portados de equivalências entre termos em diferentes línguas, e ainda, favorecendo a constante 

e eficiente atualização da terminologia arquivística em todo o mundo. 
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3.3.1. “Terminologia arquivística”: por quê? 

O uso da denominação “terminologia arquivística”, ao invés de outras como 

“terminologia em arquivos” ou “terminologia da Arquivologia”, encontra-se no núcleo da 

própria discussão acerca do nome dado a área de especialidade a qual essa terminologia se 

refere. 

De acordo com estudo realizado por Santos (2011), no cenário brasileiro nota-se um 

crescente uso da palavra “Arquivística” para designar o campo de estudo dos arquivos, fato esse 

que vai à contramão do que era empregado com mais frequência, e com certa exclusividade, à 

titulação desse campo de estudos em suas décadas iniciais (1970 – 1990), por assim dizer, a 

palavra “Arquivologia”. Santos argumenta que 

 

De fato, nos últimos tempos o termo “Arquivística” passou a ser usado com mais 

frequência, chegando a uma consolidação, embora sem preponderância, conforme já 
demonstrado. Isso pode ser constatado observando os textos de Heloísa Bellotto, uma 

das expoentes da Arquivística brasileira. Em sua produção teórica mais antiga, 

Bellotto (1989) sempre se utilizou do termo “Arquivologia”, optando por 

“Arquivística” (BELLOTTO, 2002) para suas produções mais recentes. (SANTOS, 

2011, p. 99). 

 

Contudo, cabe relatar que não há uma compreensão geral da sinonímia entre 

“Arquivologia” e “Arquivística”, embora em algumas aparições na literatura da área possam 

ser tratadas como tal. O autor acima citado trata ainda que “O uso e o conceito de Arquivologia 

no país pode ser ilustrado pelas abordagens de Castro et al. (1988), Gomes e Helluy (1976) e 

Prado (1970) que, com poucas diferenças, apresentam “Arquivologia”, como ciência, e 

“Arquivística” como a técnica, sem, contudo, apresentarem argumentos que validem suas 

ideais.” (SANTOS, 2011, p. 98-99). 

Em linhas gerais, a concepção acima defendida gira entorno da divisão entre teoria e 

prática. Especialmente quanto a essa questão, Bellotto (2011)24, citada por Santos (2011), 

observa que em diversos países “ [...] não faz sentido a distinção entre teoria pura e a prática 

cotidiana, pela inexistência de termos específicos [...]” (SANTOS, 2011, p. 107), contudo a 

autora considera útil adotar tal distinção no Brasil, já que se consagrou a existência de dois 

termos/palavras (“Arquivística” e “Arquivologia”). Para Bellotto, apud Santos, 

 

Arquivologia é o termo relativo a uma área universal do conhecimento, aos seus 

objetos e objetivos, à sua natureza, aos cursos de formação superior, ao exercício da 

profissão, às entidades de classe, à teoria geral que lhe dá sustentação. [...] A 

Arquivística abarca a metodologia, a prática, o tratamento documental, seja o relativo 

aos documentos em suportes tradicionais, seja o documento digital. (BELLOTTO, 

2011, não paginado, apud SANTOS, 2011, p. 107). 

 
24BELLOTTO, Heloisa Liberalli. Arquivologia(s) ou arquivística(s) brasileira(s)? [mensagem pessoal]. 

Mensagem recebida por  <vanderlei.santos@camara.gov.br> em 1 fev 2011. 
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Etimologicamente, “Arquivística” e “Arquivologia”, ainda sob os estudos de Santos, 

podem ser explicadas a partir da citação que se segue. 

 

Arquivística, formada pelo substantivo ‘arquivo’ e pelos sufixos ‘-ista’ e ‘-ica’ que, 

somados, podem ser entendidos como ‘técnica ou ciência dos envolvidos com a teoria 
dos arquivos’, ou seja, ‘técnica ou ciência dos arquivistas e dos estudiosos dos 

arquivos’. Arquivologia, por outro lado, compõe-se de ‘arquivo’ e do sufixo ‘logos’ 

– de origem grega, ‘logia’ significa ‘discurso, expressão, linguagem, estudo, ciência’ 

–, e pode ser entendida como ‘estudo ou ciência dos arquivos’. (SANTOS, 2011, p. 

106). 

 

Contudo, citando Areán-García (2011), Balmant (2016, p. 44) apresenta “que o 

morfema ‘-ística’ pode ser considerado como sufixo na língua portuguesa, ao contrário de 

outros autores que sustentam que o fragmento é resultado da combinação diacrônica dos sufixos 

de origem grega ‘-ista’ e ‘-ica’.”. Para Areán-García, apud Balmant, 

 

[...] -ística tem produtividade própria, ou seja, existe a produção em -ística sem que 

haja o seu correspondente adjetival em -ístico(a). Por exemplo, existe a palavra 

dentística, formada com -ística, para designar uma técnica na área de odontologia, 

porém os adjetivos correspondentes são odontológico(a) e dentário(a), ou seja, 
considerando-se a mesma base do substantivo feminino temos uma formação com o 

sufixo -ário(a) e não com -ístico(a). Além disso, o morfema –ística possui designação 

semântica e funcional diferenciada de -ístico(a), isto é, -ística, segundo AREÁN-

GARCÍA (2011: 243-247), forma substantivos femininos que designam 

semanticamente ‘ciência ou estudo especializado’, ‘técnica especializada’, ‘a arte de 

fazer algo’, e, ainda, transmitem a idéia de conjunto, diferentemente do morfema -

ístico(a), formador de adjetivos relacionais (AREÁN-GARCÍA, 2012, p. 96apud 

BALMANT, 2016, p. 45, grifo nosso). 

 

A partir do grifo na citação acima podemos compreender que, ao que se refere à 

denominação “terminologia arquivística”, por “arquivística” não estamos tratando da 

“Arquivística”, análoga à “Arquivologia”, como campo de estudo dos arquivos, pois, se assim 

fosse, receberia o nome de “terminologia da Arquivística” (BALMANT, 2016). Assim, nesse 

sentido, essa palavra possui função adjetiva, e não substantiva, tendo o morfema “–ística” 

flexionado pelo gênero do substantivo “terminologia”. Em outras palavras, “arquivística(o)”, 

em aplicações como essa, sempre irá se referir a algo relacionado ao estudo dos arquivos, como 

por exemplo: “documento arquivístico”, “teoria arquivística”, “pensamento arquivístico” 

etc. 

Por fim, concluímos que “terminologia arquivística” representa então a terminologia 

relacionada ao estudo dos arquivos. 
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4 OS TERMOS “DOSSIÊ” E “PROCESSO” NOS DICIONÁRIOS DE 

TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA BRASILEIROS 

 

Nesta seção nos propomos a conhecer o processo de elaboração do Dicionário de 

Terminologia Arquivística (CAMARGO; BELLOTTO, 1996) e do DIBRATE (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005), com enfoque à presença dos termos e suas definições, especialmente em 

relação aos termos “dossiê” e “processo”. 

Utilizaremos aqui a parte introdutória ou apresentação de cada um dos dicionários, além 

das entrevistas realizadas com as organizadoras das obras. 

Assim, é de extrema importância contextualizarmos o cenário e desenvolvimento da 

terminologia arquivística brasileira antes desses dicionários. 

Com a criação da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB) em 1971, foi formado 

um grupo de estudo voltado à terminologia arquivística. Tal iniciativa demonstra que a 

preocupação com o vocabulário da área não é algo recente. O grupo foi composto por cinco 

pesquisadoras: Maria Luiza Stallard Dannemann, Maria de Lourdes Costa e Souza, Wilma 

Schaefer Correa, Regina Alves Vieira e Marilena Leite Paes, e teve seus primeiros resultados 

publicados no I Congresso Brasileiro de Arquivologia em 1972 na forma de um glossário de 

terminologia de 132 termos (ARQUIVO NACIONAL, 2005). 

 

Em 1977, foi criado pela AAB o Comitê de Terminologia Arquivística. Unindo-se à 
Comissão de Estudos de Terminologia Arquivística do Comitê Brasileiro de Finanças, 

Bancos, Seguros, Comércio, Administração e Documentação (CB-14) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o novo grupo – composto por Maria de 

Lourdes Costa e Souza (AAB), Maria Amélia Porto Migueis e Irene de Menezes Dória 

(individuais), Marilena Leite Paes e Eloísa Helena Riani (Fundação Getúlio Vargas), 

Maria de la Encarnación E. Santos (Arquivo Nacional) e José Lázaro de Souza Rosa 

(Comercial Prontocópia S.A.) – iniciou, em 1982, um projeto de normalização da 

terminologia arquivística no Brasil que, lançado em 1983, compreendeu 60 termos em 

português, com as respectivas definições. Em 1986, esse trabalho passou à categoria 

de norma brasileira, constituindo a NBR 9578: Arquivo – Terminologia25. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 10, grifo do autor). 

 

No ano de 1988 é divulgada, no Brasil, uma tradução da primeira edição do DAT 

(1984)26 para a língua portuguesa, realizada por Maria Amélia Porto Migueis e Maria Odila 

 
25A título de conhecimento, compete apresentar as definições de “dossiê” e “processo” na referida NBR. De acordo 

com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (1986, p. 3) o termo “dossiê” é conceituado como: “Unidade 

de arquivamento formada por documentos diversos, pertinentes a um determinado assunto ou pessoa.”, e o termo 

“processo” como: “Termo geralmente usado na administração pública para designar o conjunto de documentos 

reunidos em capa especial e que vão sendo organicamente acumulados no decurso de uma ação administrativa 

ou judiciária. O número de protocolo que registra o primeiro documento com o qual o processo é aberto, repetido 

externamente na capa, é o elemento de controle e arquivamento do processo.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 1986, p. 4). 
26No ano de 1988 é lançada a segunda edição do DAT/DTA, conforme citado na Introdução dessa pesquisa. 
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Kahl Fonseca, com o apoio da Associação Latino-Americana de Arquivos (ALA). Essa 

tradução serviu como base para as discussões acerca de sua atualização através da figura de 

grupos de trabalhos formados na I Conferência Nacional de Arquivos27, realizada também no 

ano de 1988 no Rio de Janeiro (ARQUIVO NACIONAL, 2005). 

 

Em 1989, Rolf Nagel, pela Fundação Alemã para o Desenvolvimento Internacional, 

em co-autoria com Maria José Rabello de Freitas, pela Escola de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal da Bahia, lançaram o Dicionário de termos 

arquivísticos: subsídios para uma terminologia arquivística brasileira28, trabalho que 

contou com a assessoria de Isa Miriam de Almeida Poupard, na época professora 

visitante da Universidade, e com a participação de 34 alunos do Curso de 

Especialização em Arquivologia da referida escola. O Dicionário da Bahia, como 

ficou conhecido, reuniu um conjunto de 537 termos, tendo por referencial o DAT 2. 
(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 10, grifo do autor). 

 

O quadro abaixo expressa uma linha do tempo das obras de terminologia arquivística 

elaboradas até a publicação dos dicionários Camargo e Bellotto (1996) e do Arquivo Nacional 

(2005). 

 

Quadro 6 - Linha do tempo das obras brasileiras de terminologia arquivística 

OBRA AUTORIA ANO REEDIÇÃO OBSERVAÇÃO 

Terminologia arquivística 

DANNEMANN, 

Maria Luíza Stallard et 

al. 

1972  Apresentada no I CBA. 

NBR 9578: Arquivo – 

Terminologia 

ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE 

NORMAS 
TÉCNICAS 

1986   

Dicionário de terminologia 

arquivística 

CONSELHO 

INTERNACIONAL 

DE ARQUIVOS. 

1988  

Tradução de Maria 

Odila Kahl Fonseca e 

Maria Amélia Porto 

Miguéis. 

Dicionário de termos 

arquivísticos: subsídios para 

uma terminologia 

arquivística brasileira 

NAGEL, Rolf (Ed.) 1989 1991 

Elaborado através de 

uma parceria entre o 

Brasil e a Alemanha. 

Contribuição do Arquivo 

Público do Estado de São 

Paulo para a elaboração do 

dicionário de terminologia 

arquivística 

ARQUIVO PÚBLICO 

DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

1989  
Obra não localizada 

para consulta. 

Dicionário brasileiro de 

terminologia arquivística: 
contribuição para o 

estabelecimento de uma 

ASSOCIAÇÃO DOS 
ARQUIVISTAS 

BRASILEIROS 

1990   

 
27Um detalhe importante sobre a I Conferência Nacional de Arquivos, ocorrida no ano de 1988, é que no ano de 

2011 também ocorreu um evento igualmente denominado de I Conferência Nacional de Arquivos. 
28Cabe citar a definição desse dicionário, em sua segunda edição, para os termos que aqui serão trabalhados. De 

acordo com Nagel (1991, p. 36), “dossiê” é um “Conjunto de documentos referentes a determinada pessoa, 

acontecimento, produto, assunto, reunidos em uma pasta exclusiva para cada um.”, e “processo” é um “Termo 

que designa, na administração pública, o conjunto de documentos, que vão sendo acrescidos com a finalidade de 

esclarecimento no decurso de uma ação administrativa ou judiciária. São reunidos por uma capa na qual se 

registra o seu número oficial.” (NAGEL, 1991, p. 149). 
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terminologia arquivística 

em língua portuguesa 

Dicionário de 

termos arquivísticos 

SILVA, Jaime 

Antunes da (Pres.) 
1991  

Divulgação preliminar 

dos resultados. Obra 

não localizada para 

consulta. 

Dicionário de termos 

arquivísticos: subsídios para 

uma terminologia brasileira 

SILVA, Jaime 

Antunes da (Coord.) 
1992  Obra não impressa.29 

Dicionário de terminologia 

arquivística 

CAMARGO, Ana 

Maria de Almeida; 

BELLOTTO, Heloísa 

Liberalli. (Coords.) 

1996   

Dicionário de termos 
arquivísticos: subsídios para 

uma terminologia brasileira 

ARQUIVO 
NACIONAL 

1999  
Obra não localizada 
para consulta. 

Subsídios para um 

dicionário brasileiro de 

terminologia arquivística 

ARQUIVO 

NACIONAL 
2004   

Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística 

ARQUIVO 

NACIONAL 
2005   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Podemos observar, a partir do relato histórico no tema “terminologia arquivística 

brasileira”, diversas iniciativas de estudos e trabalhos, fato que, de certa forma, se estendeu na 

elaboração e publicação dos dicionários que aqui estudaremos. 

Em subseções dedicadas individualmente a cada um desses dois dicionários, 

desenvolveremos, então, o objetivo ao qual nos comprometemos nesta seção, conforme segue.  

 

4.1 O Dicionário de Terminologia Arquivística 

Os esforços para publicação, no ano de 1996, da versão hoje conhecida do Dicionário 

de Terminologia Arquivística, remontam o ano de 1988, quando formou-se o primeiro grupo 

de trabalho para elaboração dessa obra, na cidade de São Paulo. 

Camargo e Bellotto30, coordenadoras do grupo de trabalho, contam, em entrevista 

concedida a nós, que a criação de tal grupo foi motivada pelos avanços do CIA com a publicação 

da primeira edição do DTA, no ano de 1984, e a segunda versão dessa obra, em 1988. Isso 

provocou uma “pressão” para que cada país viesse a possuir sua própria terminologia em 

arquivos, baseando-se no trabalho terminológico já desenvolvido pelo CIA. 

Então, conforme já citado, após a publicação, no ano de 1988, da tradução do DTA para 

o português, elaborado por Maria Amélia Porto Migueis e Maria Odila Kahl Fonseca, 

 
29“Encaminhado para publicação em 1992, reunindo então cerca de 550 termos, o Dicionário de termos 

arquivísticos: subsídios para uma terminologia brasileira não foi impresso.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 

11). 
30Ana Maria de Almeida Camargo e Heloísa Liberalli Bellotto, coordenadoras e autoras do Dicionário de 

Terminologia Arquivística, conforme entrevista realizada em junho de 2019, na cidade de São Paulo, SP. 
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formaram-se grupos de trabalho, a partir da I Conferência Nacional de Arquivos (Rio de 

Janeiro, 1988), que visavam discutir e atualizar a versão brasileira do DTA. 

Destarte, institui-se um grupo de trabalho, na cidade São Paulo, especificamente no 

âmbito do Núcleo Regional de São Paulo da AAB, também em 1988, com vistas ao 

cumprimento da finalidade acima exposta. Desse grupo fizeram parte, além de Ana Maria de 

Almeida Camargo e Heloísa Liberalli Bellotto como coordenadoras, inicialmente: Ana Maria 

Penha Mena Pagnocca, Aparecida Sales Linares Botani, Célia Reis Camargo, Edite Maria da 

Silva, Felícia Musikman, Guita Mindlin, Isabel Maria Mezzalira, Janice Gonçalves, Maria 

Cecilia Ferraz de Castro Cardoso e Viviane Tessitore. 

A primeira configuração do grupo desenvolveu, entre os anos de 1988 e 1990, duas 

versões preliminares do dicionário, que não se basearam exclusivamente na versão brasileira 

do DTA, mas também em estudos teóricos e práticos, das autoras, em terminologia arquivística. 

Essas versões foram intituladas: “Contribuição do Arquivo Público do Estado de São 

Paulo para a elaboração do dicionário de terminologia arquivística”, no ano de 1989, e 

“Dicionário brasileiro de terminologia arquivística: contribuição para o estabelecimento de uma 

terminologia arquivística em língua portuguesa”, publicada no ano de 1990 pela AAB, através 

do Núcleo Regional de São Paulo, com o apoio do Centro Nacional de Desenvolvimento do 

Gerenciamento da Informação (CENADEM). 

Camargo e Bellotto (2019), argumentando sobre o papel do Arquivo Público do Estado 

de São Paulo (APESP) para a versão preliminar de 1989, afirmam que, por ter sido na década 

de 1980 instaurado o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP), que possui o 

APESP como órgão central, e ainda, por terem as coordenadoras do dicionário participado 

como consultoras independentes para idealização do sistema, o Arquivo Público do Estado 

ganha protagonismo na elaboração de um dicionário de terminologia arquivística. 

Ainda sobre as motivações para a criação de um grupo de trabalho, voltado ao tema da 

terminologia arquivística, na cidade de São Paulo, Camargo e Bellotto (2019) contam que 

existia uma forte necessidade de um instrumento terminológico na área, principalmente pela 

existência, naquela época e local, de um curso de especialização em Organização de Arquivos 

(1986-2009), do qual as coordenadoras faziam parte do corpo docente, no Instituto de Estudos 

Brasileiros (IEB) da Universidade de São Paulo (USP). 

Voltando a primeira configuração do grupo de trabalho, a partir do quadro abaixo 

podemos visualizar o tema e área de atuação de cada uma das componentes do grupo: 
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Quadro 7 - Componentes do grupo de trabalho de São Paulo (1988-1990) 

COMPONENTE 
TEMA 

Arquivística Conservação Micrográfica Informática 

Ana Maria de Almeida Camargo      

Ana Maria Penha Mena Pagnocca     

Aparecida Sales Linares Botani     

Célia Reis Camargo      

Edite Maria da Silva      

Felícia Musikman     

Guita Mindlin      

Heloísa Liberalli Bellotto      

Isabel Maria Mezzalira     

Janice Gonçalves      

Maria Cecilia Ferraz de Castro Cardoso     

Viviane Tessitore     

Fonte: Adaptado de Balmant (2017, p. 69). 

 

Assim, com base no quadro acima, observamos a participação de cada componente em 

um ou dois temas na elaboração das versões preliminares do Dicionário de Terminologia 

Arquivística. 

Contudo, entre os anos de 1992 e 1996, o grupo de trabalho assume uma nova 

configuração31, representada pela redução de componentes. Da segunda configuração do grupo 

fizeram parte Ana Maria de Almeida Camargo e Heloísa Liberalli Bellotto (coordenação); 

Aparecida Sales Linares Botani, Isabel Maria Mezzalira, Janice Gonçalves e Viviane Tessitore, 

todas participantes da primeira configuração. 

Ao questionarmos Camargo e Bellotto (2019) sobre os motivos pelos quais se deu a 

redução do grupo, obtivemos como justificativa que foi ocasionada por questões circunstanciais 

que abarcaram demandas da vida pessoal de algumas componentes e também o fato de ter sido 

suprida a necessidade de participação de algumas dessas e de seus respectivos conhecimentos 

para as discussões e estudos que desenvolveram as duas versões preliminares. 

Então, dessa segunda configuração do grupo de trabalho tem-se como produto a versão 

final do aqui abordado Dicionário de Terminologia Arquivística, publicado pelo Núcleo 

Regional de São Paulo32 da AAB em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura de São 

Paulo em 1996. 

Cabe explicitar que nenhum trecho do dicionário em questão aborda ou propõe uma 

periodicidade de atualização da produção. E ainda, conforme Camargo e Bellotto (2019), não 

houve, até os dias atuais, nenhuma ação concreta para atualização do dicionário. 

 
31Cabe apontar que, em nenhumas das duas configurações do grupo de trabalho, houve a presença de um 

terminológo ou especialista em Terminologia. Tal fato, portanto, pode figurar como explicativo para a ausência 

de uma metodologia terminológica corretamente estruturada na construção do dicionário em questão. 
32Atual Associação de Arquivistas de São Paulo (Arq-SP). 
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Nesse sentido, entendemos que se faz necessário analisar o presente dicionário, 

principalmente sob a ótica das práticas arquivísticas atuais, visto que estamos tratando de uma 

obra terminológica produzida há mais de vinte anos. Dessa forma, abordaremos a seguir os 

termos “dossiê” e “processo” no Dicionário de Terminologia Arquivística. 

 

4.1.1 Análise dos termos “dossiê” e “processo” 

O primeiro ponto a ser abordado diz respeito ao fato de, no Dicionário de Terminologia 

Arquivística, os termos “dossiê” e “processo” possuírem espaço em detrimento de outros 

termos, que são utilizados administrativamente em áreas com as quais a Arquivologia se 

relaciona, que se referem a objetos fisicamente parecidos a esses, como “prontuário”, 

“assentamento” e “expediente”. 

Sobre esse ponto, Camargo e Bellotto (2019) dizem não saberem ao certo o porquê de 

tais escolhas, argumentando apenas que, muito provavelmente, os termos “dossiê” e “processo” 

já constavam na versão brasileira do DTA, e que por isso foram eleitos para o dicionário que 

produziram. Contudo, ainda sobre esse tema, as coordenadoras traçaram uma interessante 

análise durante a entrevista realizada.  

Segundo as autoras, sob um ponto de vista literal, nem mesmo os termos “dossiê” e 

“processo” deveriam constar na versão final do dicionário, isso porque, enquanto o primeiro 

refere-se a uma reunião de espécies documentais33; o segundo diz respeito a uma espécie 

documental em si (CAMARGO; BELLOTTO, 2019). Desse modo, tais termos fogem a regra 

do que é apresentado na própria parte introdutória do dicionário, ao tratar que: “Foram 

deliberadamente suprimidas as espécies documentais [...]” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, 

p. XII).  

As coordenadoras citam ainda que, se tratando de um dicionário terminológico, o certo 

é definir o conceito de “espécie documental”, mas não quais são as espécies documentais e suas 

definições. Para Camargo e Bellotto (2019), a tarefa de definir espécies documentais deve ficar 

a cargo de uma obra específica, como um glossário de espécies documentais, por exemplo. 

Por fim, Camargo e Bellotto (2019) colocam que a presença dos termos “dossiê” e 

“processo” no Dicionário de Terminologia Arquivística é uma exceção, e que a definição desses 

termos faz-se necessária com vistas à diminuição de ruídos e confusões na área de arquivos, 

principalmente nas práticas arquivísticas acerca destes. 

 
33Camargo e Bellotto (1996, p. 34) definem “espécie documental” como “Configuração que assume um documento 

de acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas.”.  
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Partindo da análise dos termos aqui abordados, inicialmente compete comparar as 

definições desses termos em versões diferentes do dicionário de Camargo e Bellotto (1996). 

Conforme o quadro a seguir, será utilizada a última e a penúltima versão do referido dicionário. 

 

Quadro 8 - Versões do dicionário de Camargo e Bellotto 

OBRA AUTORIA ANO 

Dicionário brasileiro de terminologia 

arquivística: contribuição para o estabelecimento 

de uma terminologia arquivística em língua 

portuguesa 

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS 

BRASILEIROS. Núcleo Regional de São 

Paulo 

1990 

Dicionário de terminologia arquivística 
CAMARGO, Ana Maria de Almeida; 

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. (Coords.) 
1996 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Utilizando-nos do modelo de ficha terminológica citada na metodologia de nossa 

pesquisa, procedemos primeiramente com a coleta e análise do termo “dossiê” nas versões 

acima citadas. 

 

Quadro 9 - Ficha de coleta e análise do termo “dossiê” 

TERMO: dossiê 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Conjunto de documentos 

reunidos artificialmente por 

assunto para fins de informação 

ou pesquisa.” 

(ASSOCIAÇÃO 

DOS 

ARQUIVISTAS 

BRASILEIROS, 

1990, p. 44) 

1 conjunto de documentos 

2 reunião artificial [por assunto] 

3 fins de informação ou pesquisa 

“Unidade documental em que se 

reúnem informalmente 

documentos de natureza diversa, 

para uma finalidade específica. 

Ver também: processo.” 

(CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, 

p. 32) 

1 unidade documental 

2 reunião informal [de natureza diversa] 

3 finalidade específica 

4 remissiva “ver também para o termo “processo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação a comparação das definições do termo “dossiê” na obra de 1990 e na obra 

de 1996, podemos observar mudanças substanciais. Entre essas mudanças, merece atenção, 

inicialmente, a ideia de “reunião artificial” e “reunião informal”. Embora tais ideias possam 

parecer sinônimos, compete contrastar que se referem a concepções diferentes. Então, enquanto 

a noção de “artificial” diz respeito a algo “Que não é natural [...]”34, a noção de “informal” é 

tida como a de algo que “Que não é formal, que não observa regras e formalidades.”35. 

Nesse mesmo sentido, uma pertinente linha relacional é a de que a primeira conceituação 

do termo “dossiê” muito se aproxima da definição do termo “coleção” apresentada na versão 

 
34MICHAELIS MODERNO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Editora Melhoramentos, 

2015. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/artificial/. 

Acesso em: 2 jul. 2019. 
35MICHAELIS MODERNO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Editora Melhoramentos, 

2015. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/informal/. 

Acesso em: 2 jul. 2019. 
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final do dicionário, principalmente pelo uso da palavra “artificial”. De acordo com o dicionário, 

o termo “coleção” é definido como: “Reunião artificial de documentos que, não mantendo 

relação orgânica entre si, apresentam alguma característica comum.” (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, p. 17, grifo nosso).  

Também sobre a mudança na definição do termo “dossiê”, cabe marcar o abandono da 

noção de este reunir documentos por assunto, abrindo espaço a acepção de que os documentos 

reunidos em um dossiê podem ser de natureza diversa. E ainda, a mutação da finalidade para 

qual os documentos são reunidos em um dossiê, sendo possível dizer que a definição de 1996 

é mais abrangente que a de 1990, pois não abarca unicamente fins de informação e pesquisa, 

mas sim finalidades específicas não estabelecidas. 

Outra característica que merece destaque é que na versão de 1996 utiliza-se a remissiva 

“ver também” para o termo “processo”, o que não pode ser observação da definição da 

versão de 1990 do dicionário. 

Contudo, o “coração” da modificação conceitual desse termo gira em torno da definição 

de “conjunto de documentos” e “unidade documental”, uma vez que, se concluímos que o 

dossiê é uma reunião informal, não estamos falando de uma unidade, que em muito pode 

transmitir uma ideia de indivisibilidade. Camargo e Bellotto, ao serem questionadas sobre tal 

assertiva, concordam que um dossiê não é uma unidade documental, por esse ser perfeitamente 

divisível, e a partir disso argumentam que o dossiê é uma “reunião aleatória de peças36 

documentais”, e que talvez fosse mais correto entendê-lo como um conjunto de documentos. 

Partindo então para a coleta e análise da definição do termo “processo” nas referidas 

obras do quadro 9, temos: 

 

Quadro 10 - Ficha de coleta e análise do termo “processo” 

TERMO: processo 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Conjunto de documentos 

oficialmente reunidos no decurso 

de uma ação administrativa ou 

judiciária.” 

(ASSOCIAÇÃO 
DOS 

ARQUIVISTAS 

BRASILEIROS, 

1990, p. 85-86) 

1 conjunto de documentos 

2 reunião oficial 

3 
no decurso de uma ação administrativa ou 

judiciária 

“Unidade documental em que se 

reúnem oficialmente documentos 

de natureza diversa, no decurso 

de uma ação administrativa ou 

jurídica, formando um conjunto 

materialmente indivisível. Ver 

também: dossiê.” 

(CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, 

p. 62) 

1 unidade documental 

2 reunião oficial [de natureza diversa] 

3 
no decurso de uma ação administrativa ou 

jurídica 

4 conjunto materialmente indivisível 

5 remissiva “ver também para o termo “dossiê” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
36Camargo e Bellotto (1996, p. 59) definem peça como “Unidade documental materialmente indivisível. Ver 

também: documento.”. 
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Observamos, por meio do quadro acima, que não houveram mudanças significativas na 

narrativa conceitual do termo, com exceção do fato deste ser entendido como “conjunto de 

documentos” em uma obra e “unidade documental” em outra.  

Sobre essa questão, concordamos que a definição mais atual para o termo “processo” 

parece melhor refleti-lo, visto que estamos tratando de um conjunto materialmente indivisível 

e, por isso, uma unidade documental em que se reúnem oficialmente peças documentais, 

conforme defendem Camargo e Bellotto. Em outras palavras, a característica de indivisibilidade 

material do processo confere a esse o grau de unidade documental, o que lhe atribui um status 

de espécie documental. 

Compete citar, ainda, que a noção de “documentos de natureza diversa” apresentada 

na conceituação da versão final do dicionário, sob nosso ponto de vista, não afeta no 

entendimento do conceito de processo em relação à definição da obra de 1990. Contudo, talvez 

esse trecho sirva apenas para ilustrar que um processo possui diversas peças documentais das 

mais variadas espécies e contextos de produção. 

Por fim, notamos que, enquanto a primeira definição apresenta que o processo reúne 

documentos no “decurso de uma ação administrativa ou judiciária”, a segunda, sob a mesma 

linha de pensamento, chama de “ação administrativa ou jurídica”. Embora pareça um detalhe 

sútil, a diferença conceitual entre “judiciária” e “jurídica” pode mudar de forma expressiva o 

conceito do termo, isso por que judiciário é o “Que se refere ao foro judicial, à justiça ou a juiz; 

judicial.”37 e jurídico é o que é “Relativo ao direito.”38. Dessa forma, acreditamos que a 

definição do dicionário de 1996 visou diminuir ambiguidades e relacionar a ideia mantida de 

“ação administrativa”.  

Apresentados e discutidos os termos no Dicionário de Terminologia Arquivística de 

Camargo e Bellotto, abordaremos, no ponto a seguir, o processo de elaboração do DIBRATE e 

a presença de ambos os termos nesse dicionário. 

 

4.2 O DIBRATE 

Embora a publicação do DIBRATE date do ano de 2005, seu desenvolvimento deu-se 

através de ações precursoras desde o ano de 1990. Nesse ano é que foi formado, no Arquivo 

 
37MICHAELIS MODERNO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Editora Melhoramentos, 

2015. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/palavra/m8nln/judici%C3%A1rio/. Acesso em: 2 jul. 2019. 
38MICHAELIS MODERNO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Editora Melhoramentos, 

2015. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-

brasileiro/jur%C3%ADdico/. Acesso em: 2 jul. 2019. 
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Nacional do Brasil, um grupo de trabalho que visava interligar os estudos de terminologia 

arquivística em curso.39 

 

O grupo, presidido por Jaime Antunes da Silva, era composto por Elizabeth da Silva 

Maçulo, Helena Moesia de Albuquerque, Ingrid Beck, Maria Izabel de Oliveira, Paulo 

de Tarso Rodrigues Dias Paes Leme, Silvia Ninita de Moura Estevão e Vitor Manoel 
Marques da Fonseca. Com o intuito de imprimir agilidade aos trabalhos, investiu-se 

no desenvolvimento de um sistema informatizado, criando-se uma base de dados para 

armazenamento das informações.40 Em 1991, os resultados dos estudos foram 

divulgados preliminarmente, com o objetivo de aproximar as discussões regionais e 

receber contribuições técnicas de várias partes do país. Ao grupo de trabalho original 

juntaram-se, em ocasiões especiais, Nilza Teixeira Soares (Distrito Federal), Helena 

Corrêa Machado e Maria Odila Kahl Fonseca (Rio de Janeiro), Ana Maria de Almeida 

Camargo e Heloísa Liberalli Bellotto (São Paulo)41. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, 

p. 11). 

 

Em entrevista concedida a nós, Silvia Ninita de Moura Estevão42, coordenadora do 

DIBRATE e autora da parte introdutória, atribui à instituição desse grupo de trabalho o que 

chama de “decorrências naturais de processos técnicos de amadurecimento da área”. 

De acordo com Estevão (2019), no ano de 1980, quando Celina Vargas do Amaral 

Peixoto assume a diretoria do Arquivo Nacional, cargo em que se manteve até o ano de 1990, 

inicia-se um programa de modernização institucional e administrativa do órgão, que tinha como 

principais bandeiras a transferência do prédio onde estava situado o AN, a capacitação de 

pessoal e a criação de uma lei de arquivos. 

Toda a metodologia inaugurada e desenvolvida durante a década de 1980 no AN, 

fortemente focada na resolução de diversos problemas técnicos do órgão, culminou na 

necessidade de uma terminologia própria aos arquivos, quando se deu início ao citado grupo de 

trabalho na década de 1990 (ESTEVÃO, 2019). 

Fruto desse grupo de trabalho, foi encaminhado em 1992, reunindo cerca de 550 termos, 

o “Dicionário de termos arquivísticos: subsídios para uma terminologia brasileira”, o qual não 

foi impresso (ARQUIVO NACIONAL, 2005). 

 
39Cabe apontar que, bem como para o dicionário de Camargo e Bellotto (1996), em nenhumas das configurações 

do grupo de trabalho parece ter havido a presença de um terminológo ou especialista em Terminologia. Tal fato, 

portanto, pode figurar como explicativo para a ausência de uma metodologia terminológica devidamente 
estruturada na construção do dicionário em questão (DIBRATE). 

40“O sistema foi desenvolvido por Kenya Ribeiro Ponciano, do Setor de Informática do Arquivo Nacional, e 

inaugurado em agosto de 1990. A digitação dos dados coube, em diferentes etapas, a Maria Helena Soares de 

Miranda, Maria Cecília Paes de Barros Leães e Ângela Laranja Mandosio.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 

11). 
41Em entrevista, Camargo e Bellotto (2019) contam que a participação das mesmas no grupo em questão foi muito 

rápida devido a distância entre o trajeto São Paulo-Rio de Janeiro e a impossibilidade de essas estarem sempre 

presentes nas reuniões do grupo.  
42Silvia Ninita de Moura Estevão, coordenadora do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, conforme 

entrevista realizada em abril de 2019, na cidade do Rio de Janeiro, RJ. 
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Ao questionarmos Silvia Estevão (2019) sobre o motivo pelo qual, no ano de 1992, essa 

obra não foi impressa, a mesma argumentou o cenário de crise política à época e problemas 

financeiros, com o início do processo de impeachment do então presidente Fernando Collor, e 

o forte contingenciamento que sofreu o Arquivo Nacional no período. Além desses motivos, 

Estevão (2019) também relata problemas estruturais que, embora não tenham sido a causa da 

não publicação da obra terminológica no ano de 1992, refletem o mau cenário do Arquivo 

Nacional à época. De acordo com a coordenadora, também durante a Era Collor (1990-1992), 

ocorreu um grave desastre no então prédio do AN, que, por conta de uma forte chuva, teve 

diversos depósitos e salas, incluindo o gabinete da Diretoria Geral, alagados. 

Assim, a crise política e o contingenciamento financeiro aqui citados, figuraram como 

impeditivos para a publicação e impressão da obra produzida pelo grupo de trabalho do AN 

(ESTEVÃO, 2019). 

Contudo, mesmo não tendo sido publicada, conforme consta na parte introdutória do 

DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 11): 

 

Em 1994, a versão de 1992 foi reduzida por solicitação da ALA, tendo em vista 

facilitar a discussão e a compilação de uma terminologia comum em português e 
espanhol, chegando a existir, então, duas versões do trabalho, apelidadas à época de 

Glossa[rio] Brasil e Glossa[rio] Espanha. 

 

Sobre a atuação e envolvimento da ALA, Estevão (2019) explica que a pessoa que 

esteve à frente desse contato foi Ana Maria de Lima Brandão, funcionária do Arquivo Nacional. 

O principal enfoque da redução por solicitação dessa associação visava a exclusão de “[...] 

termos relativos a equipamentos, tipos de documentos e aqueles considerados especializados 

de áreas afins.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 11). 

Como exemplo, Silvia Estevão cita: 

 

A gente aqui no Brasil estava trabalhando com dispositivos utilizados na área de 
arquivo. Então eu me lembro assim, nossa primeira palavra, que eu era apaixonada 

pela palavra, era o atril. O que era a atril? O atril é um suporte para você colocar, 

sobretudo assim, códices, livros de registro encadernados, ou coisas de maior 

tamanho. O atril era uma coisa muito usada em biblioteca. E a gente brigava por 

colocar esses nomes, desses dispositivos e outras coisas. E, a orientação da ALA, 

predominou só colocar o essencial, então você não deveria colocar essas outras coisas. 

(ESTEVÃO, 2019). 

 

Cabe expor que, bem como a versão de 1992, as versões chamadas de “Glossa[rio] 

Brasil” e “Glossa[rio] Espanha” não foram publicadas e impressas, por motivos por nós 

desconhecidos.  

“De novembro de 1997 a julho de 1999 procedeu-se, no Arquivo Nacional, a uma 

revisão do trabalho, interrompida na parte relativa à equivalência dos seus 381 termos com 
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outros idiomas.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 12). Esses 381 termos foram produto da 

redução dos 550 termos proposta pela ALA. Tal revisão gerou o chamado “DTA AN” no ano 

de 1999. 

“A retomada do projeto de um dicionário de terminologia de abrangência nacional, em 

2003, considerou o trabalho anteriormente realizado e valeu-se, também, da versão preliminar 

(draft) do DAT 3, datada de 21 de setembro de 2002.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 12). 

Fruto desse projeto, publica-se, em 2004, a obra “Subsídios para um dicionário brasileiro de 

terminologia arquivística” que foi colocada em discusão na internet pela comunidade 

arquivística. 

Assim, para chegar à versão final do DIBRATE, publicada no ano de 2005, foram 

utilizadas como base as referências expressas na figura 4. 

 

Figura 4 - Obras de referência: DIBRATE 

 
Fonte: Arquivo Nacional (2005, p. 12). 

 

Em resumo, podemos reconstruir a linha temporal de produção e elaboração do 

DIBRATE da seguinte forma: 

 

Quadro 11 - Linha do tempo: DIBRATE 

ANO/PERÍODO EVENTO 

1990 instituição do grupo de trabalho no AN 

1991 resultados dos estudos foram divulgados preliminarmente 

1992 
encaminhamento para publicação do “Dicionário de termos arquivísticos: subsídios para 

uma terminologia brasileira”, cujo não foi impresso 

1994 versão de 1992 foi reduzida por solicitação da ALA 

1997 a 1999 

revisão do trabalho, publicação do: 

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Dicionário de termos arquivísticos: subsídios para 

uma terminologia brasileira. Rio de Janeiro: O Arquivo, 1999. 75f. (381 termos)43 

2003 retomada do projeto de um dicionário de terminologia de abrangência nacional 

2004 publicação da obra “Subsídios para um dicionário brasileiro de terminologia arquivística” 

2005 publicação do DIBRATE 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
43Obra não localizada fisicamente e digitalmente. Encontra-se na lista de referências do DIBRATE. 
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No período compreendido entre o final dos anos 1998 até 2003, desenvolveu-se, no 

âmbito do Arquivo Nacional, a tradução para o português da ISAD(G) – Norma geral 

internacional de descrição arquivística, publicada no Brasil no ano de 2000, e da ISAAR(CPF) 

– Norma internacional de registro de autoridade arquivística para entidades coletivas, pessoas 

e famílias, publicada no país ano de 2004.  

Nesse sentido, Estevão (2019) argumenta que, como o Arquivo Nacional estava se 

alinhando, desde o início dos anos 2000, com algumas normas arquivísticas internacionais, foi 

natural o caminho de criação de uma norma nacional. Contudo, surge a necessidade de um 

dicionário de terminologia próprio da área, fator primordial para a elaboração de uma norma 

brasileira. Assim, a retomada do projeto de um dicionário de terminologia arquivística de 

abrangência nacional, no ano de 2003, foi também graças à necessidade de criação do que veio 

a ser, três anos mais tarde, a NOBRADE: Norma Brasileira de Descrição Arquivística 

(ESTEVÃO, 2019). 

Destarte, na etapa de escolha dos termos da elaboração do DIBRATE, foram incluídos 

termos presentes na ISAD (G) e na ISAAR (CPF) “[...] por serem do domínio da arquivologia 

e, portanto, passíveis de estimular discussões à medida que forem aplicados. São exemplos 

código de referência, descrição multinível, registro de autoridade e título, entre outros.” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 13). 

Ainda sobre a escolha dos termos incluídos no DIBRATE, temos: 

 

Dos termos presentes nos DAT 1, DAT 2, DAT 3 e DAT POR foram, ou mantiveram-

se, excluídos aqueles referentes a equipamentos, dispositivos, tipos de documentos, 

formas e tipos de acondicionamento e termos especializados, de uso mais restrito, 
próprios de disciplinas afins como conservação e restauração, microfilmagem, 

informática, diplomática, ciência da informação etc., por se julgar serem eles passíveis 

de alteração e revisão constantes. 

[...] 

Foram também introduzidos termos cunhados no Brasil num passado 

relativamente recente, com uso freqüente nas duas últimas décadas (1980 e 1990), 

incorporados às práticas e às formulações teóricas da área. Como exemplos, 

temos identificação data de produção e data-assunto. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, 

p. 13, grifos nossos). 

 

Baseando-nos no trecho destacado da citação acima conseguimos evidenciar a 

importância da formulação de uma terminologia arquivística baseada nas práticas, visto que o 

profissional de arquivo precisa enxergar sua realidade na obra terminológica na qual se ampara. 

Entendemos, a partir da reconstrução do processo de elaboração do hoje conhecido 

DIBRATE, que a concepção desse dicionário foi consequência de cerca de quinze anos de idas 

e vindas, entre embates políticos, financeiros, administrativos e metodológicos. Portanto, a 
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forma que assume o DIBRATE em sua versão final é marcada por massivos estudos e trabalhos, 

o que o configura como uma obra terminológica de porte e de suma importância para a 

Arquivologia brasileira. 

Não obstante, como apresentado na parte introdutória do dicionário: 

 

Em julho de 2005, na 37ª Reunião do CONARQ, foi firmado o compromisso de que 

o grupo de trabalho, o Arquivo Nacional e o próprio CONARQ promoverão a revisão, 

num prazo de dois anos, da presente versão, esperando-se contar, para isso, com a 

colaboração ativa de técnicos, professores e estudantes de graduação e pós-graduação 

em arquivologia e áreas afins. Para estimular as contribuições, pretende-se dar ampla 

divulgação ao Dicionário, e organizar e participar de eventos compatíveis com o tema. 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 7). 

 

A revisão citada no trecho acima busca garantir atualidade e eficiência à terminologia 

de uma dada área e, portanto, é de suma importância. Entretanto, desde a publicação do 

DIBRATE em 2005, não houve a publicação de outra revisão.  

Silvia Estevão (2019) relata que no ano de 2011 tentou-se instituir um novo grupo de 

trabalho para revisão do dicionário, porém, devido instabilidades políticas e administrativas, 

além da ausência de insumos materiais e tecnológicos, não foi possível concluir esse projeto. 

Ainda assim, a coordenadora do DIBRATE diz que os esforços para tal revisão continuam 

sendo feitos nos dias atuais, sendo necessária apenas mão de obra e material para elaboração de 

um software destinado a este objetivo. 

Partindo então para os termos “dossiê” e “processo”, abordaremos e 

contextualizaremos, no ponto a seguir, estes e suas definições ao longo do processo de 

elaboração do DIBRATE. 

 

4.2.1 Análise dos termos “dossiê” e “processo” 

O primeiro aspecto a ser observado ao abordarmos os termos “dossiê” e “processo” no 

DIBRATE é a indagação do porquê desses termos terem sido eleitos em vez de outros que são 

comumente utilizados, como equivalentes, em práticas administrativas gerais, como: 

“prontuário”, “assentamento”, “expediente”, “pasta” e “autos”. De acordo com Silvia Estevão 

(2019), “dossiê” e “processo” figuram-se como termos mais gerais que abrangem todos esses 

outros termos ou palavras, e suas definições. 

Partindo à análise dos termos aqui abordados, inicialmente compete comparar suas 

definições em versões diferentes do dicionário do Arquivo Nacional (2005). Conforme o quadro 

a seguir, serão utilizadas a última e a penúltima versão do referido dicionário. 
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Quadro 12 - Versões do dicionário do Arquivo Nacional 

OBRA AUTORIA ANO 

Subsídios para um dicionário brasileiro de 

terminologia arquivística44 
ARQUIVO NACIONAL 2004 

Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística 
ARQUIVO NACIONAL 2005 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Desse modo, procederemos com a coleta e análise do termo “dossiê” nas referidas 

versões, como apresentado no quadro abaixo. 

 

Quadro 13 - Ficha de coleta e análise do termo “dossiê” 

TERMO: dossiê 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Unidade de arquivamento 

constituída de documentos 

relacionados entre si por assunto 

(ação, evento, pessoa, lugar, 

projeto).” 

(ARQUIVO 

NACIONAL, 2004, 

p. 71) 

1 unidade de arquivamento 

2 
documentos relacionados por assunto (ação, 

evento, pessoa, lugar, projeto) 

“Conjunto de documentos 

relacionados entre si por assunto 

(ação, evento, pessoa, lugar, 

projeto), que constitui uma 

unidade de arquivamento. Ver 

também processo.” 

(ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, 

p. 80) 

1 conjunto de documentos 

2 
documentos relacionados por assunto (ação, 

evento, pessoa, lugar, projeto) 

3 unidade de arquivamento 

4 
remissiva “ver também” para o termo 

“processo” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Já com relação ao termo “processo”, temos: 

 

Quadro 14 - Ficha de coleta e análise do termo “processo” 

TERMO: processo 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Unidade de arquivamento 

constituída de documentos 

oficialmente reunidos no decurso 

de uma ação administrativa ou 

judicial. Ver também autos.” 

(ARQUIVO 

NACIONAL, 2004, 

p. 129) 

1 unidade de arquivamento 

2 
reunião oficial de documentos [no decurso de 

uma ação administrativa ou judicial] 

3 remissiva “ver também” para o termo “autos” 

“Conjunto de documentos 

oficialmente reunidos no decurso 

de uma ação administrativa ou 

judicial, que constitui uma 

unidade de arquivamento. Ver 

também dossiê.” 

(ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, 

p. 138) 

1 conjunto de documentos 

2 
reunião oficial de documentos [no decurso de 

uma ação administrativa ou judicial] 

3 unidade de arquivamento 

4 remissiva “ver também” para o termo “dossiê” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Ao compararmos então as definições apresentadas nos quadros 13 e 14, cumpre 

inicialmente dizer que as mudanças entre a versão de 2004 e 2005 do DIBRATE visaram a 

melhoria da linguagem de modo a tornar as definições mais precisas (ESTEVÃO, 2019). 

 
44Vale mencionar que a referida obra não está acessível no site do Arquivo Nacional brasileiro, como é o caso do 

DIBRATE. Essa então encontra-se disponível através de um sítio intermediário na internet, por assim dizer, o 

www.passeidireto.com. Acesso em: 11 nov. 2019. 
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Seguindo a análise comparativa das definições expressas nos quadros acima, 

observamos que todas apresentam o conceito de “unidade de arquivamento” em alguma parte 

do texto. Nesse sentido, compete expor que esse conceito ganha forma em um termo específico 

no DIBRATE, que é definido como: “Documento(s) tomado(s) por base, para fins de 

classificação, arranjo, armazenamento, e notação. Ver também dossiê e processo.” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 167).  

Não obstante, é importante revelar que, conforme cita Silvia Estevão (2019), não se 

deve confundir “unidade de arquivamento” com forma de acondicionamento, pois, enquanto o 

primeiro se refere a uma construção lógica, o segundo diz respeito a uma característica física. 

Então, sobre as formas de acondicionamento e a exclusão dessas no processo de revisão e 

apresentação dos termos do DIBRATE, cita-se: 

 

O processo de revisão deverá reavaliar também o critério de exclusão de termos 

referentes a formas de acondicionamento como maço, caixa e pasta, por se observar, 

com uma certa freqüência, dificuldades e imprecisões de comunicação no meio 

arquivístico. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 16). 

 

Outro detalhe observado nas definições dos quadros 13 e 14 é que, na obra “Subsídios 

[...]”, o termo “dossiê” não possuía nenhuma remissiva “ver também”, já o termo “processo” 

possuía a remissiva “ver também” para o termo “autos”, termo esse que, por sua vez, 

apresentava a remissiva “ver” para o termo “processo”. Cabe colocar que na versão final do 

dicionário, o termo “autos” ainda se apresenta sob a mesma forma, com a remissiva “ver” para 

o termo “processo”. 

Já no DIBRATE, o termo “dossiê” possui remissiva “ver também” para o termo 

“processo”, que consequentemente apresenta a mesma remissiva para o termo “dossiê”. Sobre 

esse aspecto, embora na parte introdutória do DIBRATE cite-se que “As remissivas ver também 

seguiram o critério dedutivo, isto é, termos gerais podendo remeter para alguns termos 

específicos presentes no Dicionário, mas não o inverso.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 

15), Estevão (2019) diz que os termos “dossiê” e “processo” são correlatos, não sendo assim 

nenhum deles geral ou específico. 

Por fim, ao questionarmos Silvia Estevão (2019) o motivo pelo qual foi incluído o 

conceito de “conjunto de documentos” na versão final do dicionário para as definições dos 

termos aqui citados, e ela não soube dizer com clareza sobre tal mudança, argumentando apenas 

sobre a já citada melhoria na linguagem para tornar as definições mais precisas. Entretanto, 

acreditamos que a inclusão desse conceito visou refletir, nas definições, maior precisão ao que 

se referem esses termos, que, na prática, são compostos por diversos documentos. Vale 
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expressar que o conceito de “conjunto de documentos” não se apresenta como um termo 

específico no DIBRATE. 

Dessa maneira, após serem exploradas as definições dos termos “dossiê” e “processo” 

em cada um dos dicionários, cabe constituirmos linhas de relação entre as definições para tais 

termos nas versões finais das obras terminológicas aqui trabalhadas. Feito que desenvolveremos 

no ponto que segue.  

 

4.3 Linhas relacionais entre os dicionários para os termos “dossiê” e “processo” 

No desenvolvimento da presente seção foi possível conceber que as definições dos 

termos “dossiê” e “processo” no Dicionário de Terminologia Arquivística (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996) e no DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005) carregam singularidades 

que as diferenciam quando comparadas. 

Para melhor discutirmos tais diferenças, compete apresentarmos, conforme os quadros 

15 e 16, mais uma vez, as definições para esses termos em cada dicionário. 

 

Quadro 15 - Ficha de coleta e análise do termo “dossiê” 

TERMO: dossiê 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Unidade documental em que se 
reúnem informalmente 

documentos de natureza diversa, 

para uma finalidade específica. 

Ver também: processo.” 

(CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, 

p. 32) 

1 unidade documental 

2 reunião informal [de natureza diversa] 

3 finalidade específica 

4 remissiva “ver também para o termo “processo” 

“Conjunto de documentos 

relacionados entre si por assunto 
(ação, evento, pessoa, lugar, 

projeto), que constitui uma 

unidade de arquivamento. Ver 

também processo.” 

(ARQUIVO 
NACIONAL, 2005, 

p. 80) 

1 conjunto de documentos 

2 
documentos relacionados por assunto (ação, 
evento, pessoa, lugar, projeto) 

3 unidade de arquivamento 

4 
remissiva “ver também” para o termo 

“processo” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 16 - Ficha de coleta e análise do termo “processo” 

TERMO: processo 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Unidade documental em que se 

reúnem oficialmente documentos 

de natureza diversa, no decurso 

de uma ação administrativa ou 

jurídica, formando um conjunto 

materialmente indivisível. Ver 

também: dossiê.” 

(CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, 

p. 62) 

1 unidade documental 

2 reunião oficial [de natureza diversa] 

3 
no decurso de uma ação administrativa ou 

jurídica 

4 conjunto materialmente indivisível 

5 remissiva “ver também para o termo “dossiê” 

“Conjunto de documentos 

oficialmente reunidos no decurso 

de uma ação administrativa ou 

judicial, que constitui uma 

unidade de arquivamento. Ver 

também dossiê.” 

(ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, 

p. 138) 

1 conjunto de documentos 

2 
reunião oficial de documentos [no decurso de 

uma ação administrativa ou judicial] 

3 unidade de arquivamento 

4 remissiva “ver também” para o termo “dossiê” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Antes de adentramos na análise comparativa entre as definições acima citadas, cabe 

expressarmos o ponto de vista das entrevistadas sobre o dicionário que não foi escrito por elas. 

Silvia Ninita Estevão (2019), tratando da definição do termo “dossiê” no dicionário de 

Camargo e Bellotto (1996), argumenta que não concorda completamente que a reunião de 

documentos em um dossiê é informal, pois existem critérios para a acumulação de documentos 

nesse conjunto, não se tratando de uma reunião aleatória. Já sobre a definição do termo 

“processo”, a coordenadora do DIBRATE diz concordar com Camargo e Bellotto (1996).  

Camargo e Bellotto (2019), ao serem questionadas, em entrevista concedida a nós, sobre 

suas opiniões acerca da definição do termo “dossiê” no DIBRATE, respondem que, com 

exceção da afirmativa de que os documentos em um dossiê são relacionados por assunto, 

concordam com o conceito do dicionário. As autoras defendem a ideia dizendo que a palavra 

“assunto”45 parece se remeter a temas generalistas, e que esses não são capazes de refletir um 

“dossiê” de forma específica. Ainda segundo Camargo e Bellotto (2019), talvez fosse mais real 

manter apenas, na narrativa da definição, que os documentos em um dossiê são relacionados 

entre si por ação, evento, pessoa, lugar e projeto. 

Tratando sobre a definição do termo “processo” no DIBRATE, Camargo e Bellotto 

(2019) advogam que, sob seus pontos de vista, o “processo” não diz respeito a um conjunto de 

documentos, mas sim uma unidade documental, e que essa unidade documental não se refere a 

uma unidade de arquivamento, conforme colocado pelo DIBRATE, mas sim a uma espécie 

documental materialmente indivisível. 

Um importante aspecto a ser observado, nesse sentido, é relativo a noção de “unidade 

de arquivamento”46 para cada dicionário, visto que talvez esse seja o traço mais marcante na 

distinção entre as definições tratadas nos quadros 15 e 16, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 17 -Ficha de coleta e análise do termo “unidade de arquivamento” 

TERMO: unidade de arquivamento 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Recipiente, invólucro ou 

formato que se tomam por base 

para fins de acondicionamento e 

armazenamento.” 

(CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, 

p. 76) 

1 recipiente, invólucro ou formato 

2 fins de acondicionamento e armazenamento 

“Documento(s) tomado(s) por 

base, para fins de classificação, 

arranjo, armazenamento, 

(ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, 

p. 167) 

1 documento(s) 

2 
fins de classificação, arranjo, armazenamento, 

notação 

 
45Fato que se aproxima de uma “ordenação temática”. Termo definido por Camargo e Bellotto (1996, p. 56) como 

“Ordenação de acordo com temas ou assuntos.”. 
46Cabe ressaltar que os dicionários aqui estudados não empregam conceitos isolados na forma de termos para 

“unidade documental” e “conjunto de documentos”. 
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notação. Ver também dossiê 

processo.” 
3 

remissiva “ver também” para os termos “dossiê” 

e “processo” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O conceito de “unidade de arquivamento” para o dicionário de Camargo e Bellotto 

(1996) mais parece com o conceito de “unidade de instalação” do DIBRATE (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005) do que do próprio termo “unidade de arquivamento” desse. O DIBRATE 

define “unidade de instalação” como: “Unidade básica de notação, armazenamento e 

descrição das unidades de arquivamento. São unidades de instalação mais comuns caixas, 

maços, livros, rolos, pastas.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 168). 

Já a definição de “unidade de arquivamento” para o Arquivo Nacional (2005), em 

muito se aproxima da definição de “unidade de descrição” para Camargo e Bellotto (1996). 

Segundo as autoras a “unidade de descrição” é a “Informação, documento ou conjunto de 

documentos que se tomam por base, independentemente de sua classificação, para elaboração 

de instrumentos de pesquisa.” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 76). 

Resumidamente, a comparação entre as definições expressas no nos quadros 15 e 16 

permite, sob nossa ótica, a construção do quadro relacional que se exprime a seguir. 

 

Quadro 18 - Linhas relacionais 

 CAMARGO E BELLOTTO (1996) ARQUIVO NACIONAL (2005) 

dossiê 

unidade documental conjunto de documentos 

reunião informal [de natureza diversa] para 

finalidade específica 
documentos relacionados por assunto 

 unidade de arquivamento 

processo 

unidade documental conjunto de documentos 

reunião oficial [de natureza diversa] no 

decurso de uma ação administrativa ou jurídica 

reunião oficial de documentos [no 

decurso de uma ação administrativa 

ou judicial] 

conjunto materialmente indivisível unidade de arquivamento 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Por fim, entendemos e acreditamos que as distinções expressas no quadro acima, além 

das apontadas por Estevão (2019) e Camargo e Bellotto (2019) entre os termos “dossiê” e 

“processo”, são suficientes para compreendermos o distanciamento conceitual que está na base 

da concepção desses termos. Tal fato então corrobora com o estudo ao qual nos propomos a 

desenvolver aqui, que busca comparar as definições dos termos “dossiê” e “processo” com seus 

usos em práticas arquivísticas da região sudeste brasileira. Inclusive porque, sob nosso ponto 

de vista, a ambiguidade entre as definições de diferentes dicionários de terminologia 
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arquivística para o mesmo termo pode impactar, significativa e negativamente, no uso dos 

objetos aos quais tais termos se referem. 

Afora as questões já apresentadas nesta seção 4, compete tratar sobre um aspecto que 

até então havia ficado restrito a duas notas de rodapé ao longo texto: a ausência de uma 

metodologia terminológica na elaboração de ambos os dicionários brasileiros de terminologia 

arquivística aqui estudados. O fato nesse sentido é que, mesmo movidos por uma intenção 

urgente e necessária às épocas de suas respectivas elaborações, os dicionários faltaram com 

uma metodologia de trabalho terminológica mais centrada nos estudos da Terminologia. 

Uma metodologia como a referida acima consiste em um trabalho que requer um 

planejamento estruturado do projeto terminográfico, o recolhimento de termos e o levantamento 

e coleta de dados na literatura de uma área (usando-se das fichas terminológicas aqui 

apresentadas, por exemplo), o levantamento terminográfico da sinonímia, da polissemia e da 

homonímia, e assim por diante. Toda essa metodologia do trabalho terminológica é preconizada 

por estudos e pela literatura da terminologia, como no capítulo 5 (“Metodologia do trabalho 

terminológico”) do livro “Curso básico de Terminologia”, de Lídia Almeida Barros (2004). 

Ademais, quanto aos itens 4.1.1 e 4.2.1, observamos, nas comparações entre versões dos 

dois dicionários brasileiros, que o processo de renovação terminológica é um caminho natural 

e necessário em uma dada área de especialidade, seja pela necessidade de maior precisão entre 

termos e definições ou, seja pelos avanços técnicos, metodológicos e políticos que uma área 

pode sofrer. 

Tendo em consideração o abordado nesse item (4.3), podemos concluir que, quanto as 

definições de “dossiê” e “processo”, a maior desconformidade existente entre os dicionários 

abordados diz respeito ao termo “dossiê”. Isso porque, enquanto Camargo e Bellotto (1996) 

entendem o “dossiê” como uma reunião informal de documentos de natureza diversa para uma 

finalidade específica, o Arquivo Nacional (2005) reconhece esse como sendo um conjunto de 

documentos relacionados por assunto (ação, evento, pessoa, lugar, projeto). 

Sobre esse ponto então, entendemos que as distinções para o “dossiê” expressas nos 

dicionários podem impactar diretamente no tratamento arquivístico desse objeto. Esse 

entendimento justifica-se, pois, para Camargo e Bellotto o “dossiê”, sendo uma reunião 

informal de natureza diversa, remete a documentos produzidos em contextos diferentes que só 

se reúnem quando em uma finalidade específica, não portando assim características formais 

como em um “processo” (paginação contínua e cronológica, despachos, tramitação etc.). Em 

outras palavras, a definição de Camargo e Bellotto (1996) nos leva a acreditar que o “dossiê” é 

um facilitador no acesso a documentos que vão tratar sobre a mesma finalidade, mas que não 
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perdem assim suas identidades individuais, como num dossiê de aluno ou num dossiê de 

empregado celetista. Sob esse ponto de vista, então, corroboramos Camargo e Bellotto a partir 

do artigo por nós produzido, onde realizamos o levantamento dos documentos que podem 

compor um dossiê de celetista a partir da Consolidação das leis do Trabalho (CLT) (BARROS; 

SCHMIDT, 2019).  

Na publicação acima citada identificamos os artigos da CLT que são potencialmente 

portadores de ações/atividades que virão a gerar documentos que consequentemente podem 

compor um dossiê de celetista. Assim, uma das considerações finais que conseguimos traçar 

foi a de que, embora se tratando do mesmo empregado celetista, da mesma pessoa, os 

documentos presentes nesse “tipo” de dossiê possuem características particulares de produção 

e, por conseguinte, temporalidades de destinações distintas (BARROS; SCHMIDT, 2019). 

Já na definição de “dossiê” do DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005) verifica-se 

uma visão desse objeto onde o assunto (ação, evento, pessoa, lugar, projeto) prevalece à 

individualidade dos documentos. A tal fator atribuímos à noção de “unidade de arquivamento” 

do DIBRATE, que, conforme discutimos, em muito difere dessa noção para Camargo e Bellotto 

(1996). 

Destarte, a compreensão do quem vem a ser uma “unidade de arquivamento” é o 

“coração” da distinção e distância conceitual para o termo “dossiê” entre os dicionários. Isso 

pelo motivo de, por um lado, o Arquivo Nacional (2005) encarar essa como base de 

classificação, arranjo, armazenamento e notação, o que pode significar que o dossiê é visto 

como algo que está acima dos documentos que o compõe, como em uma relação hierárquica. 

Tal fato então pode incidir na ausência de identidade individual dos documentos pertencentes 

a um dossiê, e assim, como esse (o dossiê) não possui características oficiais na sua composição 

(paginação contínua e cronológica, tramitação etc.), ter-se-á o risco de documentos serem 

extraviados ou retirados sem que se saiba, de fato, que aqueles documentos ali estiveram. De 

outra maneira, entendemos que os documentos que compõem um “dossiê” não dependem um 

do outro para existir, apenas complementam a característica de prova sobre uma ação, evento, 

pessoa, lugar ou projeto. 

Por outro lado, Camargo e Bellotto (1996) encaram a “unidade de arquivamento” como 

um recipiente ou invólucro tomado por base para fins de acondicionamento e armazenamento. 

Nessa perspectiva, a “unidade de arquivamento” pode ser comparada a uma pasta ou caixa-

arquivo, por exemplo. Contudo, consideramos o detalhe de que os dois dicionários usam a 

palavra “armazenamento”, porém, sob nosso ponte vista, no dicionário do Arquivo Nacional 

(2005) essa palavra refere-se muito mais a uma tarefa intelectual e no dicionário de Camargo e 
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Bellotto (1996) parece referir-se ao ato de, simplesmente, armazenar ou guardar documentos 

em um espaço destinado para tal. 

Partindo para a comparação entre os dicionários no que corresponde ao termo 

“processo” visualizamos que as definições em muito se aproximam, guardadas pequenas 

diferenças que dizem respeito a conceitos que não são abordados em nenhum dos dicionários, 

como o de “unidade documental” e “conjunto documental”, além ainda do já citado “unidade 

de arquivamento”.  

Sobre as acepções de “unidade documental” e “conjunto documental”, parece nebuloso 

tratar o “dossiê” ou “processo” de uma forma ou de outra, exatamente pela ausência dessas 

definições nos dicionários. Sob nossa ótica, esse pode ser um considerável fator de dubiedade, 

visto que, no entendimento geral da língua portuguesa, “unidade” é a “Qualidade do que é uno, 

unido ou único.”47 ou “Uma coisa única que constitui um todo indivisível.”48, ou ainda o “Ato 

de se juntar pessoas ou partes de qualquer coisa a fim de se conseguir uniformidade e coesão 

[...]”49, e “conjunto” é uma “Reunião dos elementos ou das partes que constituem um todo.”50. 

Dessa forma então, a partir das conceituações do dicionário brasileiro da língua portuguesa, 

constatamos a possibilidade de uma relação de antonímia entre “unidade documental” e 

“conjunto documental”. 

 
47MICHAELIS MODERNO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Editora Melhoramentos, 

2015. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/unidade/. 
Acesso em: 14dez. 2019. 

48 MICHAELIS MODERNO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Editora Melhoramentos, 

2015. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/unidade/. 

Acesso em: 14 dez. 2019. 
49 MICHAELIS MODERNO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Editora Melhoramentos, 

2015. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/unidade/. 

Acesso em: 14 dez. 2019. 
50 MICHAELIS MODERNO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. São Paulo: Editora Melhoramentos, 

2015. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/conjunto/. 

Acesso em: 14 dez. 2019. 
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5 OS TERMOS “DOSSIÊ” E “PROCESSO” E SUAS RELAÇÕES NA 

TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA ESTRANGEIRA 

 

Nesta seção nos propomos mapear e analisar a presença de termos e definições 

sinônimas ou correlatas aos termos “dossiê” e “processo”, da terminologia arquivística 

brasileira, em obras terminológicas portuguesa, americana, francesa e espanhola. 

Para tanto, inicialmente procederemos com o levantamento dos termos estrangeiros 

equivalentes apontados pelos próprios dicionários de terminologia arquivística brasileiros que 

aqui estudamos. Após tal levantamento, daremos continuidade, com as já utilizadas fichas 

terminológicas, na coleta e análise das definições dos termos estrangeiros. Lembrando ainda 

que, quando couber, incluiremos o campo “tradução” nas referidas fichas. 

Contudo, investigaremos aqui também outros termos e definições, em cada uma das 

obras terminológicas estrangeiras, que podem ser relacionados aos termos “dossiê” e 

“processo”, mas que não foram equivalidos nos dicionários brasileiros. 

 

5.1 Terminologia arquivística portuguesa 

Quanto à equivalência, para os termos “dossiê” e “processo”, em terminologia 

portuguesa expressa no dicionário de Camargo e Bellotto (1996) e no dicionário do Arquivo 

Nacional (2005) apresentamos o quadro abaixo. 

 

Quadro 19 - Equivalência em terminologia portuguesa 

 CAMARGO E BELLOTTO (1996) ARQUIVO NACIONAL (2005) 

dossiê Dossier dossier 

processo não consta equivalência processo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Desse modo, o quadro que segue indica as obras terminológicas portuguesas nas quais 

serão feitas a coleta e análise dos termos acima citados e de outros. 

 

Quadro 20 - Obras para coleta e análise em terminologia portuguesa 

OBRA AUTORIA ANO 
Dicionário de terminologia arquivística ALVES, Ivone et al. 1993 

Normas portuguesas de documentação e informação 

CT7 

BILIOTECA NACIONAL DE 

PORTUGAL 
2010 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para o termo “dossier”, informado como equivalente para “dossiê” em ambos os 

dicionários, expomos a seguinte ficha terminológica. 

 

Quadro 21 - Ficha de coleta e análise do termo “dossier” 

TERMO: dossier 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Unidade arquivística constituída por 

um conjunto de documentos coligidos 

com o fim de informar uma decisão 
pontual. v. tb. Processo.” 

(ALVES et al., 

1993, p. 41-42) 

1 unidade arquivística 

2 
conjunto de documentos coligidos 

[reunidos] 

3 
remissiva “ver também” para o termo 
“processo” 

CONTEXTO REFERÊNCIA  CARACTERÍSTICAS 

“Unidade arquivística constituída por 
um conjunto de documentos coligidos 

com o fim de informar uma decisão 

pontual.” 

(BILIOTECA 
NACIONAL DE 

PORTUGAL, 2010, 

p. 380) 

1 unidade arquivística 

2 
conjunto de documentos coligidos 

[reunidos] 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Já para o termo “processo” elencado como equivalente ao homônimo “processo” pelo 

dicionário de Arquivo Nacional (2005), procedemos com a coleta e análise abaixo. 

 

Quadro 22 - Ficha de coleta e análise do termo “processo” 

TERMO: processo 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“1. Qualquer acção administrativa ou 

judicial sujeita a tramitação própria, 

normalmente regulamentada. 2. 

Unidade arquivística constituída pelo 

conjunto de documentos referentes a 

um processo 1. v. tb. Colecção 2. 

Dossier.” 

(ALVES et al., 

1993, p. 78, grifos 

nossos) 

1 unidade arquivística 

2 
conjunto de documentos referentes a 

[uma ação administrativa ou judicial] 

3 
remissiva “ver também” para os termos 

“colecção” e “dossier” 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Unidade arquivística constituída pelo 

conjunto dos documentos referentes a 

qualquer ação administrativa ou 

judicial, sujeita a tramitação própria. 

Pode ser parte de um macroprocesso, 

no caso de procedimentos 

administrativos ou judiciais complexos, 
e/ou articular-se em subprocessos, 

correspondentes a fases com circuitos 

de decisão e/ou tipologias documentais 

próprias.” 

(BILIOTECA 

NACIONAL DE 

PORTUGAL, 2010, 

p. 380, grifos 
nossos) 

1 unidade arquivística 

2 
conjunto de documentos referentes a 

qualquer ação administrativa ou judicial 

3 sujeita a tramitação própria 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por ser utilizada a remissiva “ver também” para o termo “colecção” na primeira 

definição do quadro acima, cabe explanarmos a ficha terminológica para tal termo. 

 

Quadro 23 - Ficha de coleta e análise do termo “colecção” 

TERMO: coleção 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Unidade arquivística constituída por 
um conjunto de documentos do mesmo 

(ALVES et al., 
1993, p. 22) 

1 unidade arquivística 
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arquivo 1 organizada para efeitos de 

referência (por exemplo, os copiadores 

de correspondência expedida), para 

servir de modelo à produção de 

documentos com a mesma finalidade, 

ou de acordo com critérios de 

arquivagem (ex.: coleções de 

documentos de despesa). Nesta 

acepção, opõe-se a processo 2. v. tb. 

Dossier.” 

2 
conjunto de documentos do mesmo 

arquivo 

3 

organizada para efeitos de referência, para 

servir de modelo à produção de 

documentos ou de acordo com critérios de 

arquivagem [arquivamento] 

4 opõe-se a “processo” 

5 remissiva “ver também” para “dossier” 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Unidade arquivística constituída por 

um conjunto de documentos do mesmo 

arquivo, organizada para efeitos de 

referência (ex.: os copiadores de 

correspondência expedida), para servir 
de modelo à produção de documentos 

com a mesma finalidade (ex.: coleções 

de formulários), ou de acordo com 

critérios de arquivagem (ex.: coleções 

de documentos de despesa). Opõe-se a 

processo.” 

(BILIOTECA 
NACIONAL DE 

PORTUGAL, 2010, 

p. 379) 

1 unidade arquivística 

2 
conjunto de documentos do mesmo 

arquivo 

3 

organizada para efeitos de referência, para 

servir de modelo à produção de 

documentos ou de acordo com critérios de 

arquivagem [arquivamento] 

4 opõe-se a “processo” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir então das análises das fichas terminológicas aqui apresentadas, podemos 

concluir que os termos “dossiê” e “processo” seriam mais bem relacionados, por meio de suas 

próprias definições, com a terminologia arquivística portuguesa dessa forma: 

 
Quadro 24 - Proposta de equivalência com a terminologia portuguesa 

 CAMARGO E BELLOTTO (1996) ARQUIVO NACIONAL (2005) 

dossiê dossier, colecção dossier, colecção 

processo Processo processo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É pertinente ainda citarmos as definições do termo “documento composto”, utilizado 

na terminologia arquivística portuguesa. 

 

Quadro 25 - Ficha de coleta e análise do termo “documento composto” 

TERMO: documento composto 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Conjunto de documentos simples que 

corresponde a um mesmo 

procedimento, trâmite ou 

processamento administrativo ou 

judicial. v. tb. Documento de arquivo. 

Processo 2.” 

(ALVES et al., 

1993, p. 37-38) 

1 conjunto de documentos simples 

2 

referentes a um mesmo procedimento, 

trâmite ou processamento administrativo 

ou judicial 

3 
remissiva “ver também” para o termo 

“documento de arquivo” e “processo” 

CONTEXTO REFERÊNCIA  CARACTERÍSTICAS 

“Unidade arquivística constituída por 

conjunto(s) de documentos simples. 

Embora mais frequentemente aplicado 

às unidades que correspondem à 

totalidade ou a parte de um mesmo 

(BILIOTECA 

NACIONAL DE 

PORTUGAL, 2010, 

p. 379) 

1 unidade arquivística 

2 conjunto de documentos simples 

3 
referentes a um mesmo procedimento, 

trâmite ou processamento administrativo 
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procedimento, trâmite ou 

processamento administrativo ou 

judicial - colecções, dossiês, ficheiros, 

processos, registos -, abrange também 

os conjuntos mais amplos em que estas 

se articulam.” 

ou judicial - colecções, dossiês, ficheiros, 

processos, registos - 

4 abrange também conjuntos mais amplos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na primeira concepção do termo “documento composto” da ficha acima é possível 

relacioná-lo exclusivamente com o termo “processo”, contudo, na segunda concepção é 

possível relacioná-lo também com o termo “dossiê”. Por fim, cabe citar ainda a ausência do 

termo “documento composto” e ainda “documento simples” nos dicionários de terminologia 

arquivística brasileiros aqui abordados. 

 

5.2 Terminologia arquivística americana 

O quadro a seguir expressa a equivalência de termos americanos que cada um dos 

dicionários de terminologia arquivística aqui estudados estabelece com os termos “dossiê” e 

“processo”. 

 

Quadro 26 - Equivalência em terminologia americana 

 CAMARGO E BELLOTTO (1996) ARQUIVO NACIONAL (2005) 

dossiê file, record file, case papers/files 

processo file não consta equivalência 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme demonstrado no quadro acima, Camargo e Bellotto (2006) estabelecem o 

termo “file” como equivalente para ambos os termos “dossiê” e “processo”. Já no DIBRATE 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005) o termo “file” é declarado como equivalente apenas do 

“dossiê”, ficando o termo “processo” sem nenhuma equivalência em língua inglesa nesse 

dicionário. Um detalhe importante é, no que diz respeito ao termo “dossiê”, Camargo e Bellotto 

(1996) também tratam o termo “record” como equivalente, enquanto o Arquivo Nacional 

(2005) cita o termo “case papers/files”. 

A partir dos termos em inglês apontados como equivalentes por cada um dos dicionários 

(“file”, “record”, “case papers/files”), procederemos com a coleta e análise desses termos nas 

obras terminológicas apresentadas abaixo: 

 

Quadro 27 - Obras para coleta e análise em terminologia americana 

OBRA AUTORIA ANO 

A basic glossary for archivists, manuscript curators 

and records managers. 
EVANS, Frank B. et al. 1974 

A Glossary of Archival and Records Terminology PEARCE-MOSES, Richard.  2005 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Assim, primeiramente, quanto ao termo “file” explicitamos a ficha de coleta e análise 

abaixo: 

 

Quadro 28 - Ficha de coleta e análise do termo “file” 

TERMO: file 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“(1) An accumulation of records 

maintained in a predetermined physical 
arrangement. Used primarily in 

reference to current records, the term in 

archival usage may refer to either a 

series or a file unit such as a folder or 

dossier. (2) To place documents in a 

predetermined location according to an 

overall plan of classification. [...] See 

also SERIES.” 

(EVANS et al., 

1974, p. 422) 

1 
reunião de documentos [em um arranjo 

físico] 

2 
usada principalmente em arquivos 

correntes 

TRADUÇÃO 3 
pode se referir a uma série ou unidade de 

arquivamento 

“(1) Uma reunião de documentos 

mantidos em um arranjo físico 

predeterminado, usada principalmente 

em arquivos correntes. O termo, no uso 
arquivístico, pode se referir a uma série 

ou unidade de arquivamento, como uma 

pasta ou um dossiê. (2) Armazenar 

documentos em uma ordem 

predeterminada de acordo com um 

plano geral de classificação. [...] Ver 

também series” (tradução nossa). 

4 

armazenar documentos em uma ordem 

predeterminada [de acordo com plano 

geral de classificação] 

5 
remissiva “ver também” para o termo 

“series” 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“1. A group of documents related by use 

or topic, typically housed in a folder (or 

a group of folders for a large file). 

[…]RT: data file, dossier, filing system, 

filing unit, recordation […]” 

(PEARCE-MOSES, 

2005, p. 163) 

1 
grupo de documentos relacionados por 

uso ou tema [assunto] 

TRADUÇÃO 2 
armazenados em uma pasta [ou grupo de 

pastas] 

“1. Um grupo de documentos 

relacionados por uso ou tema [assunto], 

geralmente armazenados em uma pasta 
(ou em um grupo de pastas para um 

grande volume). [...] Termos 

relacionados: [data file, dossier, filing 

system, filingunit, recordation] [...]” 

(tradução nossa). 

3 
termos relacionados: data file, dossier, 

filing system, filingunit, recordation 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quanto ao termo “record”, retratamos sua coleta e análise no quadro adiante: 

 

Quadro 29 - Ficha de coleta e análise do termo “record” 

TERMO: record 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“(1) Recorded information regardless 

of media or characteristics. [...]See also 

DOCUMENT; ITEM; OFFICIAL 

RECORD.” 

(EVANS et al., 

1974, p. 428) 

1 informações registradas 

2 independente do suporte ou formato 
TRADUÇÃO 
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“(1) Informações registradas, 

independentemente do suporte ou 

formato. […] Ver também documento, 

item, documento oficial.”(tradução 

nossa). 

4 
remissiva “ver também” para os termos 

“document”, “item” e “official record” 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“1. A written or printed work of a legal 

or official nature that may be used as 

evidence or proof; a document. […] – 3. 

Data or information in a fixed form that 

is created or received in the course of 

individual or institutional activity and 

set aside (preserved) as evidence of that 

activity for future reference. […] RT: 

data record, document, information, 

non records, papers, publication, 
record copy, recordation […]” 

(PEARCE-MOSES, 

2005, p. 326) 

1 obra escrita ou impressa 

2 
natureza legal ou oficial [pode ser usada 

como evidência ou prova] 

TRADUÇÃO 3 dados ou informações de forma fixa 

1. Obra escrita ou impressa, de natureza 

legal ou oficial, que pode ser usada 

como evidência ou prova; um 

documento. [...] –3. Dados ou 

informações de forma fixa que são 

produzidos ou recebidos no decurso de 

uma atividade individual ou 

institucional e reservados (preservados) 

como evidência dessa atividade para 

referência futura. [...] Termos 

relacionados: [data record, document, 
information, non records, papers, 

publication, record copy, recordation] 

[...] (tradução nossa). 

4 
produzidos ou recebidos no decurso de 

uma atividade 

5 
preservado como evidência para 

referência futura 

6 

termos relacionados: data record, 

document, information, non records, 

papers, publication, recordcopy, 

recordation 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quanto ao termo “case papers/files” citado como equivalente ao termo “dossiê” pelo 

DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005), julgamos pertinente realizar a coleta e análise 

unicamente do termo “case file” por entendermos ser este termo suficiente à equivalência que 

esse dicionário teve a intenção de estabelecer. 

 

Quadro 30- Ficha de coleta e análise do termo “case file” 

TERMO: case file 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“A folder or other file unit containing 

material relating to a specific action, 

event, person, place, project, or other 

subject. Sometimes referred to as a 

Project file or Dossier.” 

(EVANS et al., 
1974, p. 418) 

1 
uma pasta ou outra unidade de 

arquivamento 

2 

material relacionado a uma ação, evento, 

pessoa, local, projeto ou outro assunto 

específico 
TRADUÇÃO 

“Uma pasta ou outra unidade de 

arquivamento contendo material 
relacionado a uma ação, evento, pessoa, 

local, projeto ou outro assunto 

específico. Algumas vezes chamado de 

[pasta] de projeto ou dossiê.” (tradução 

nossa). 

3 
algumas vezes chamado de [pasta] de 

projeto ou dossiê 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 
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“A collection of documents (a file) 

relating to a particular investigation or 

in support of some administrative 

action. DF: dossier; Syn: transactional 

file; RT: subject file”51 

(PEARCE-MOSES, 

2005, p. 62) 

1 um conjunto de documentos 

TRADUÇÃO 

2 

relacionados a uma investigação 

específica ou em apoio a alguma ação 

administrativa 
“Um conjunto de documentos (um 

arquivo) relacionados a uma 

investigação específica ou em apoio a 

alguma ação administrativa. Distinguir 

de: dossiê; Sinônimo: [pasta] 

transacional; Termo relacionado: 
[pasta] de assunto. [...]” (tradução 

nossa). 

3 

distinguir de: dossiê; sinônimo: [pasta] 

transacional; termo relacionado: [pasta] 

de assunto 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É importante ressaltar ainda que ambas as definições acima citam o termo “dossier”, 

com a diferença de que a primeira assume que “case file” pode ser chamado de “dossier” em 

alguns momentos e a segunda afirma que deve-se distinguir esses termos. Nesse sentido, 

explicitamos abaixo a coleta e análise do termo “dossier” em cada uma das obras. 

 

Quadro 31 - Ficha de coleta e análise do termo “dossier” 

TERMO: dossier 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“An accumulation of documents in a 

folder or other file unit, concerned with 

the same purpose and gathered together 

to give information about a real or 

corporate person. The term is 

sometimes applied to a case file or a 

particular transaction or proceeding. 
See also CASE FILE.” 

(EVANS et al., 

1974, p. 421) 

1 
reunião de documentos [em uma pasta ou 

unidade de arquivamento] 

2 
para fornecer informações sobre uma 

pessoa física ou jurídica 

TRADUÇÃO 3 
algumas vezes aplicado a um [case file] 

ou a um procedimento específico 

“Uma reunião de documentos, em uma 

pasta ou outra unidade de arquivamento, 

relacionados ao mesmo objetivo e 

reunidos para fornecer informações 

sobre uma pessoa física ou jurídica. 

Algumas vezes, o termo é aplicado a um 

[case file] ou a uma transação ou 

procedimento específico. Ver também 

[CASE FILE].” (tradução nossa). 

4 
remissiva “ver também” para o termo 

“case file” 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

 
51“Os arquivos de casos [case files] são algumas vezes chamados de arquivo de projeto [project file] ou, no Canadá, 

um arquivo transacional [transactional file]. Também chamados de dossiês, embora esse termo tenha um caráter 

mais geral de arquivo [file]. Os arquivos de casos são frequentemente encontrados no contexto de agências de 

serviços sociais (público e privado) e em documentos do Congresso. Exemplos incluem investigações criminais, 

prontuários e documentos funcionais. Os tipos de documentos agrupados em arquivos de caso tendem a possuir 

as mesmas categorias de informações sobre cada caso.” (PEARCE-MOSES, 2005, p. 62, tradução nossa). 
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“A group of documents assembled to 

provide information about a specific 

topic. DF: case file; RT: file. [...]”52 

(PEARCE-MOSES, 

2005, p. 132) 

1 grupo de documentos 

TRADUÇÃO 2 
fornecer informações sobre um assunto 

específico 

Um grupo de documentos reunidos para 

fornecer informações sobre um assunto 

específico. Distinguir de: [case file]; 

Termo relacionado: [file] [...] (tradução 

nossa). 

3 
distinguir de: [case file]; termo 

relacionado: [file] 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Destarte, por meio da coleta e análise dos termos “file”, “record”, “case file” e 

“dossier”, defendemos que as equivalências na terminologia americana para os termos “dossiê” 

e “processo”, através das próprias definições dos dicionários de Camargo e Bellotto (1996) e 

do Arquivo Nacional (2005), que podem ser mais adequadas, expressam-se no quadro 32. 

 

Quadro 32 - Proposta de equivalência com a terminologia americana 

 CAMARGO E BELLOTTO (1996) ARQUIVO NACIONAL (2005) 

dossiê dossier, file case file, file 

processo file File 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Como se pode observar, ignoramos a equivalência do termo “record” para o termo 

“dossiê” preconizada por Camargo e Bellotto (1996) por acreditarmos que tal termo, em suas 

definições, não é suficientemente equivalente ao “dossiê”.  

Ainda, concluímos que o termo “file” pode ser designado ao termo “processo” por, na 

terminologia americana, referir-se a uma unidade classificatória e descritiva. Contudo, 

compreendemos que a equivalência desse termo americano pode também ser possível ao termo 

“dossiê”, cabendo assim uma análise contextual no ato da tradução de um texto em inglês 

americano para o português brasileiro. 

 

5.3 Terminologia arquivística francesa 

Em relação à terminologia francesa encontramos os termos, no quadro que se segue, 

destacados como equivalentes de acordo com cada um dos dicionários brasileiros explorados 

nessa pesquisa.  

 

 
52“’Dossiê’ conota informações coletadas propositadamente de várias fontes, ao contrário de documentos em uma 

coleção orgânica resultante de atividades rotineiras. Em alguns casos, o ‘dossiê’ pode ser usado de forma 

intercambiável com o arquivo [file] no sentido de um arquivo de caso [case file]. Não é equivalente a uma pasta 

de arquivos ou outro recipiente; um dossiê pode estar alojado em várias pastas ou outros recipientes.” (PEARCE-

MOSES, 2005, p. 132, tradução nossa). 
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Quadro 33 - Equivalência em terminologia francesa 

 CAMARGO E BELLOTTO (1996) ARQUIVO NACIONAL (2005) 

dossiê dossier 
dossier; dossier de documentation; 

dossier individuel; dossier d'affaire 

processo dossier não consta equivalência 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por conseguinte, apresentamos, no quadro 34, as obras terminológicas francesas cujos 

termos “dossier” e “dossier individuel/d'affaire” serão alvos de coleta e análise.53 

 

Quadro 34 - Obras para coleta e análise em terminologia francesa 

OBRA AUTORIA ANO 
Dictionary of archival terminology: english and 

french with equivalents in dutch, german, italian, 

russian and Spanish 

WALNE, Peter (Ed.). 1988 

Nouveau glossaire de l’archivage CHABIN, Marie-Anne 2010 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No tocante ao termo “dossier” explanamos a ficha terminológica abaixo. 

 

Quadro 35 - Ficha de coleta e análise do termo “dossier” 

TERMO: dossier 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Ensemble de documents constitué soit 

organiquement par l’administration 

d’origine, soit par regroupement lors du 

classement aux archives. [...]” 

(WALNE, 1988, p. 

66) 

1 
conjunto de documentos [constituído 

organicamente] 

TRADUÇÃO 

2 
seja pela administração de origem, seja 

por reagrupamento 

“Conjunto de documentos constituídos 

organicamente seja pela administração 
de origem, seja por reagrupamento 

durante o ordenamento nos arquivos. 

[...]” (tradução nossa). 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Ensemble organisé de documents liés 
entre eux par leur objet ou leur usage, 

constitué au cours d’une période 

donnée définie par les date d’ouverture 

et date de clôture au dossier. [...]”54 

(CHABIN, 2010, p. 

15) 

1 
conjunto de documentos [relacionados 

por finalidade ou uso] 

TRADUÇÃO 

2 

constituídos durante um determinado 

período definido pela data de abertura e 

pela data de fechamento 

“Conjunto composto de documentos 

relacionados entre si por finalidade ou 

uso, constituídos durante um 

determinado período definido pela data 

de abertura e pela data de fechamento do 

dossiê.[...]”(tradução nossa). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Chabin explica ainda, sobre o “dossier” que 

 

 
53O termo “dossier de documentation” não foi localizado em nenhuma das obras francesas estudadas. 
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Teoricamente existem dois tipos de dossiês principais: 1. O dossiê ‘solidário’ 

[dossier « solidaire »], que é composto por peças ou documentos intimamente 

relacionados entre si pelo caso/ação que dizem respeito, em uma relação do tipo 

‘documento principal’ / ‘documentos comprobatórios’; no que se refere ao risco, o 

dossiê de solidariedade deve ser gerenciado como um todo indivisível; 2. O dossiê 

‘documental’ [dossier « documentaire »]que reúne os documentos produzidos pelo 

autor do dossiê, mais frequentemente coletado de várias fontes para esclarecer um 

problema. (CHABIN, 2010, p. 15, tradução nossa, grifos nossos). 

 

O quadro 36 expressa a coleta e análise para o termo “dossier individuel / dossier 

d'affaire” na obra de Walne (1988). 

 

Quadro 36 - Ficha de coleta e análise do termo “dossier individuel/dossier d'affaire” 

TERMO: dossier individuel/dossier d'affaire 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Dossier composé de documents 

concernant une affaire, un événement, 

une personne, un lieu ou tout autre sujet 

individuel. Voir par exemple DOSSIER 

DE PERSONNEL. [...]” 
(WALNE, 1988, p. 
31) 

1 composto por documentos 

TRADUÇÃO 

2 

relacionados a um caso, um evento, uma 
pessoa, um local ou qualquer outro sujeito 

individual 
“Dossiê composto por documentos 
relacionados a um caso, um evento, uma 

pessoa, um local ou qualquer outro 

sujeito individual. Ver, por exemplo, 

dossiê pessoal. [...]” (tradução nossa). 

3 ver, por exemplo, “dossiê pessoal” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quanto ao “dossier de personnel”, temos a ficha terminológica a seguir. 

 

Quadro 37 - Ficha de coleta e análise do termo “dossier de personnel” 

TERMO: dossier de personnel 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Dossier tenu par un organisme pour 

chacun de ses employés et constitué de 

pièces relatives à leur situation 

personnelle et familiale, leur carrière 

administrative et leur manière de 

servir.” 
(WALNE, 1988, p. 

115) 

1 
dossiê mantido por uma organização 

[para cada um de seus funcionários] 

TRADUÇÃO 

2 

composto de documentos relacionados à 

sua situação pessoal e familiar, sua 
carreira administrativa e sua maneira de 

servir 

“Dossiê mantido por uma organização 

para cada um de seus funcionários e 

composto de documentos relacionados à 
sua situação pessoal e familiar, sua 

carreira administrativa e sua maneira de 

servir.”(tradução nossa). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Assim, através da análise acima realizada, propomos equivalências para os termos 

“dossiê” e “processo”, por meio da relação com as definições desses termos nos dicionários de 

Camargo e Bellotto (1996) e do Arquivo Nacional (2005), apontadas no quadro 38. 
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Quadro 38 - Proposta de equivalência com a terminologia francesa 

 CAMARGO E BELLOTTO (1996) ARQUIVO NACIONAL (2005) 

dossiê dossier documentaire, dossier de personnel dossier individuel, dossier d'affaire 

processo dossier, dossier solidaire dossier, dossier solidaire 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Cabe explicar, por fim, que abandonamos a concepção de “dossier de documentation” 

apresentada como equivalente ao termo “dossiê” pelo DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 

2005) por não ter sido possível localizar, nas obras pesquisadas, definição para este termo em 

francês. 

 

5.4 Terminologia arquivística espanhola 

Quanto à terminologia arquivística espanhola, o quadro seguinte evidencia os termos 

equivalentes explicitados nos dicionários brasileiros. 

 

Quadro 39- Equivalência em terminologia espanhola 

 CAMARGO E BELLOTTO (1996) ARQUIVO NACIONAL (2005) 

dossiê expediente; expediente por materias; legajo expediente; expediente personal 

processo expediente não consta equivalência 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Para a coleta e análise dos termos “expediente” e “legajo” utilizaremos as obras 

terminológicas abaixo relacionadas.55 

 

Quadro 40 - Obras para coleta e análise em terminologia espanhola 

OBRA AUTORIA ANO 

Diccionario de terminología archivística 
ANDRÉS DIAZ, Rosana de; 
VILLAVERDE, María Luisa; 

BAREA, Concepción Contel. 

1995 

Diccionario de Archivística: (con equivalencias en 

inglés, francés, alemán, portugués, catalán, euskera 

y gallego) 

CRUZ MUNDET, José Ramón. 2011 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No que tange ao termo “expediente”, apresentamos a ficha abaixo, contendo a coleta e 

análise desse termo em cada uma das obras terminológicas acima citadas. 

 
Quadro 41 - Ficha de coleta e análise do termo “expediente” 

TERMO: expediente 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Unidad documental formada por un 

conjunto de documentos generado 

orgánica y funcionalmente por un 

sujeto productor en la resolución de un 

mismo asunto.” 

(ANDRÉS DIAZ; 

VILLAVERDE; 

BAREA, 1995, não 

paginado) 

1 unidade documental 

2 formada por um conjunto documental 

 
55Não foram localizados os termos “expediente por meterias” e “expediente personal” nas referidas obras. 
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TRADUÇÃO 

“Unidade documental formada por um 

conjunto de documentos gerados 

organicamente e funcionalmente por um 

produtor na resolução de um mesmo 

assunto.” (tradução nossa). 

3 

documentos gerados organicamente e 

funcionalmente [na resolução de um 

mesmo assunto 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“1. Conjunto ordenado de documentos 

y actuaciones que sirven de antecedente 

y fundamentos a la resolución 

administrativa, así como las diligencias 

encaminadas a ejecularta.  

2. Unidade organizada de documentos 

reunidos bien por el productor para su 

uso corrinte, bien durante el proceso de 

organización archivística, porque se 

refierem al mismo tema, actividad o 
gestión. El expediente es geberalmente 

la unidade básica de las series (ISAD 

(G). […]” 

(CRUZ-MUNDET, 

2011, p. 165) 

1 conjunto ordenado de documentos 

2 
servem de base para a resolução 

administrativa 

TRADUÇÃO 3 
unidade composta de documentos [para 

uso corrente] 

“1. Conjunto ordenado de documentos e 

ações que servem de base e fundamento 

da resolução administrativa, bem como 

dos procedimentos dirigidos ao 

executivo. 

2. Unidade composta de documentos 

reunidos pelo produtor para uso 

corrente ou durante o processo de 
organização arquivística porque se 

refere ao mesmo assunto, atividade ou 

gerenciamento. O [expediente] 

geralmente é a unidade básica das séries 

(ISAD (G)). [...]” (tradução nossa). 

4 
se refere ao mesmo assunto, atividade ou 

gerenciamento 

5 unidade básica das séries 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Já quanto ao termo “legajo”, expomos a seguinte ficha terminológica: 

 

Quadro 42- Ficha de coleta e análise do termo “legajo” 

TERMO: legajo 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Unidad de instalación que contiene 

documentos atados con balduque, a 

veces protegida por dos tapas de 

cartón.” (ANDRÉS DIAZ; 

VILLAVERDE; 

BAREA, 1995, não 

paginado) 

1 unidade de instalação 

TRADUÇÃO 

2 contendo documentos amarrados 

"Unidade de instalação contendo 

documentos amarrados com balduque 

[barbante/fita], às vezes protegidos por 

duas tampas de papelão." (tradução 
nossa). 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Unidad de instalación consistente en 

un grupo de documentos protegido por 

dos tapas de cartón duras y una cinta de 
balduque que las une y cierra el 

conjunto.” 

(CRUZ MUNDET, 

2011, p. 230) 

1 unidade de instalação 

TRADUÇÃO 2 composta por um grupo de documentos 
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“Unidade de instalação composta por 

um grupo de documentos protegidos por 

duas capas de papelão rígido e uma fita 

balduque [barbante] que os une e fecha 

o conjunto.” (tradução nossa). 

3 

protegidos por duas capas de papelão 

rígido e uma fita balduque [barbante] que 

os une 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Citamos ainda a definição de “dossier” tratada na obra de Cruz Mundet (2011) no 

quadro a seguir. 

 

Quadro 43 - Ficha de coleta e análise do termo “dossier” 

TERMO: dossier 

CONTEXTO REFERÊNCIA CARACTERÍSTICAS 

“Conjunto de documentación ordenada 

según el asunto de que se trate, cuyo fin 

único es proporcionar información 

sobre dicho asunto.” 
(CRUZ-MUNDET, 

2011, p. 150) 

1 conjunto de documentos 

TRADUÇÃO 2 ordenador por assunto 

"Conjunto de documentos ordenados de 

acordo com um assunto, cujo único 

objetivo é fornecer informações sobre 

esse assunto.” (tradução nossa) 

3 objetivo informativo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por fim, então, mediante a coleta e análise aqui desenvolvidas, sugerimos equivalências 

para os termos “dossiê” e “processo” na terminologia espanhola, que se baseiam nas definições 

desses termos nos dicionários de Camargo e Bellotto (1996) e do Arquivo Nacional (2005), 

conforme o quadro 44. 

 
Quadro 44 - Proposta de equivalência com a terminologia espanhola 

 CAMARGO E BELLOTTO (1996) ARQUIVO NACIONAL (2005) 

dossiê legajo, dossier dossier 

processo expediente expediente 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

5.5 Terminologia arquivística estrangeira e brasileira 

Como pôde ser observado, nos propusemos a desenvolver um levantamento de termos 

sinônimos, correlatos ou equivalentes aos termos “dossiê” e “processo” na terminologia 

arquivística estrangeira, tendo como base inicial os termos apontados como equivalentes pelos 

próprios dicionários brasileiros que aqui estudamos. 

Nessa linha de raciocínio, o primeiro aspecto que merece nossa atenção diz respeito à 

desconformidade nas equivalências estabelecidas pelos dicionários, quando comparadas. Isso 

significa que, por exemplo, enquanto o dicionário de Camargo e Bellotto (1996) reconhece o 

termo “file”, da terminologia americana, como equivalente para o termo “processo”, nota-se a 

ausência dessa mesma equivalência no dicionário do Arquivo Nacional (2005), para o qual 
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parece não existir um termo possível de ser associado nesse caso. Contudo, ainda tratando sobre 

a terminologia americana, percebemos que o mesmo termo “file” também é tido como 

correspondente para o termo “dossiê” para Camargo e Bellotto (1996). 

A problemática apontada acima pode vir a refletir um grave problema na tradução de 

textos especializados na área, ou ainda, na própria comunicação entre os especialistas. Contudo, 

sobre esse aspecto, vale lembrar que, conforme já citado, 

 

Chegar à unificação é bastante complexo, porquanto serem as práticas arquivísticas 

bastante marcadas pelas tradições culturais e administrativas de cada país e é 
por isso que às vezes é difícil traduzir termos arquivísticos de uma para outra língua, 

ao ser freqüente que as mesmas palavras não se referem sempre a realidades parecidas 

ou equivalentes e também porque se tem usado com excessiva freqüência termos 

específicos de outras disciplinas. (HEREDIA HERRERA, 1988, p. 168 apud 

BELLOTTO, 2007, p. 54, grifo nosso). 

 

Aplicando então essa citação ao contexto dos termos que aqui foram trabalhados, 

compreendemos que, muito embora tenhamos nos esforçado para traçar propostas de 

equivalências aos termos “dossiê” e “processo” nas terminologias portuguesa, americana, 

francesa e espanhola (amparando-nos em um ponto de vista alicerçado da definição para o 

termo), reconhecemos que a distinção e uso desses parecem estar muito ligadas a uma 

peculiaridade própria nos métodos e práticas da Arquivologia, bem como da cultura e da 

administração brasileiras. 

Assim sendo, assumimos que pode ser que não existam termos exatamente sinônimos 

aos “dossiê” e “processo” nas quatro terminologias estrangeiras que estudamos nessa seção 5, 

o que pode ser notado através das próprias definições apresentadas. Apesar disso, advogamos 

que, ao traçarmos correspondências da forma mais aproximada possível, estamos buscando 

possibilitar uma maior capacidade na ampliação de ideias e na comunicação entre a 

terminologia e as práticas arquivísticas brasileiras, com as referidas estrangeiras.  

Destarte, dizemos que é muito mais do que questionar “como esse termo é denominado 

em um dado país?”, mas sim pensar em como encontrar uma melhor proporcionalidade e 

equidade para a fluidez na comunicação internacional na Arquivologia. 

Debruçando-nos novamente sobre a questão da tradução, especificamente quanto a 

Arquivologia, citamos o exemplo da Norma Brasileira de Descrição Arquivística 

(NOBRADE)56 que, ao basear-se na tradução brasileira da ISAD(G), atribui ao nível 4 de 

 
56Justificamos que, embora a NOBRADE não tenha sido citada em outro momento ao longo do desenvolvimento 

dessa pesquisa, esta norma é um perfeito exemplo a ser citado, na prática arquivística brasileira, possível de ser 

relacionado com o tema da tradução no interior de uma mesma área de especialidade.  
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descrição a denominação “dossiê/processo”57. Dizemos então que a NOBRADE se baseia na 

ISAD(G), pois na parte introdutória dessa norma cita-se que 

 

A NOBRADE não é uma mera tradução das normas ISAD(G) e ISAAR(CPF), que 

já existem e estão publicadas. Seu objetivo, ao contrário, consiste na adaptação das 

normas internacionais à realidade brasileira, incorporando preocupações que o Comitê 
de Normas de Descrição do Conselho Internacional de Arquivos (CDS/CIA) 

considerava importantes, porém, de foro nacional. (CONSELHO NACIONAL DE 

ARQUIVOS, 2006, p. 9, grifo nosso). 

 

Contudo, a referida norma utiliza-se do nível “dossiê/processo” como nível que 

preconiza o “item documental”, bem como é utilizado na tradução brasileira da ISAD(G). O 

detalhe, portanto, é que na versão original dessa norma internacional, em língua inglesa, adota-

se, no mesmo nível de “dossiê/processo”, o termo “file”. 

O que podemos apreender sobre esse aspecto, sem nos apegar a detalhes minuciosos, é 

que o uso dos termos “dossiê” e “processo” como distintos parece ser uma cultura 

especificamente brasileira, já que a partir da definição de “file”58 para a ISAD(G) é 

perfeitamente possível equivaler esse termo inglês com ambos os termos em português. Assim, 

conseguimos entender que, ao que parece, tanto o grupo de trabalho responsável pela tradução 

brasileira da ISAD(G) quanto o Conselho Nacional de Arquivos, com a NOBRADE, 

esforçaram-se para melhor adaptar tais normas a realidade arquivística no Brasil quando se 

preocuparam em definir “dossiê/processo” como ambos equivalentes a “file”. 

Todavia, especialmente quanto a NOBRADE, cabe citar que tal norma apresenta 

definições, separadamente, para os termos “dossiê” e “processo” e que essas definições são as 

mesmas da obra “Subsídios para um dicionário brasileiro de terminologia arquivística” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2004), com a diferença de que na NOBRADE já se utiliza a 

remissiva “ver também” no termo “dossiê” para o termo “processo”, mas não ao contrário, fato 

que não é observado na obra do Arquivo Nacional do ano de 2004, conforme foi relatado no 

item 4.1.2 dessa pesquisa.  

As perguntas que permeiam nossa percepção a partir do narrado acima são: “Se a própria 

NOBRADE reconhece “dossiê” e “processo” como objetos distintos, por qual motivo ambos 

se encontram no nível de descrição 4, permitindo assim uma compreensão de que dizem 

 
57“Considera-se a existência de seis principais níveis de descrição, a saber: acervo da entidade custodiadora (nível 

0), fundo ou coleção (nível 1), seção (nível 2), série (nível 3), dossiê ou processo (nível 4) e item documental 

(nível 5). São admitidos como níveis intermediários o acervo da subunidade custodiadora (nível 0,5), a subseção 

(nível 2,5) e a subsérie (nível3,5).” (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, 2006, p. 11). 
58“Uma unidade organizada de documentos agrupados para uso corrente pelo produtor ou no processo de 

organização do arquivo, porque se relacionam ao mesmo assunto, atividade ou transação. Um [file]geralmente 

é a unidade básica dentro de uma série documental.” (INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, 2000, 

p. 10, tradução nossa). 
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respeito ao mesmo objeto?”, e ainda: “Se a NOBRADE é adaptada à realidade brasileira, por 

que os objetos “dossiê” e “processo” não foram tratados em níveis distintos, refletindo assim 

uma melhor compreensão de que se tratam de duas unidades diferentes?”. Dessa maneira, 

assinalamos que não pretendemos aqui buscar respostas específicas para tais perguntas, porém, 

acreditamos que essas podem refletir questões quanto ao uso dos termos “dossiê” e “processo” 

que vão além das práticas de gestão arquivística e chegam também às práticas nos arquivos 

permanentes. 

Não obstante, vale ressaltar que a citação da NOBRADE na presente seção visou, 

unicamente, exemplificar o ponto crucial de discussão dessa subseção: a tradução terminológica 

e o fato de o uso dos termos serem marcados pelas tradições culturais e administrativas de cada 

país, sendo, portanto, algo completamente individual e particular em cada contexto.  
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6 OS TERMOS “DOSSIÊ” E “PROCESSO” E SEUS USOS EM PRÁTICAS 

EXPRESSAS NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO ELABORADOS POR 

INSTITUIÇÕES ARQUIVÍSTICAS DO EXECUTIVO ESTADUAL DA REGIÃO 

SUDESTE DO BRASIL 

 

Conduziremos nesta seção a análise de um corpus documental constituído de 

instrumentos de gestão arquivística, especificamente manuais de protocolo e de gestão de 

documentos, planos de classificação de documentos e tabelas de temporalidade de documentos, 

elaborados e publicados pelos arquivos públicos estaduais da região sudeste do Brasil. 

Para tanto, serão tratados individualmente, em subseções organizadas por ordem 

alfabética, cada um dos quatro estados dessa região. 

 

6.1 Espírito Santo 

Os instrumentos de gestão de documentos que servirão de base para analisarmos o uso 

dos termos “dossiê” e “processo” nas práticas arquivísticas do estado do Espírito Santo são 

explicitados no quadro que se segue. 

 

Quadro 45 - Instrumentos de gestão arquivística: Espírito Santo 

INSTRUMENTOS AUTORIA ANO 

Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos da 

Administração Pública do Estado do Espírito Santo: Atividades-meio 

ARQUIVO PÚBLICO DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

2007 

Manual de Gestão Documental do Estado do Espírito Santo 

ARQUIVO PÚBLICO DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

2019 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O plano de classificação de documentos e a tabela de temporalidade de documentos do 

estado do Espírito Santo são um intrumento conjunto e refletem as atividades-meio59 da 

administração pública desse estado. 

Apontamos que, ainda que esse estado não tenha produzido e públlicado um manual de 

protocolo, tais diretrizes estão contidas no referido “Manual de Gestão Documental”. 

Seguindo então a análise que aqui nos propomos, inicialmente cabe citar que o “Manual 

de Gestão documental do Estado do Espírito Santo” define “processo” como um “Conjunto de 

 
59Atividades-meio, nesse aspecto, são aquelas que não estão diretamente ligadas às atividades-fim da 

administração pública, ou seja, todas as atividades que servem de subsídio ao cumprimento das atividades-fim 

de um órgão ou instituição. São exemplos de atividades-meio as desenvolvidas pelos setores de recursos 

humanos, contabilidade, licitações e entre outros. 
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documentos de caráter decisório, reunidos no decurso de uma ação administrativa ou jurídica.” 

(ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 2019, p. 16). 

Este mesmo manual trata o processo como uma espécie documental, como pode-se 

observar na figura abaixo: 

 

Figura 5 - Processo como espécie documental 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (2019, p. 14). 

 

Além então de tratar o “processo” como uma espécie documental, parece também se 

referir ao “dossiê” como sendo uma, quando aborda que “São considerados como documentos 

de arquivo: requerimentos, ofícios, comunicados, memorandos, cartas, processos, dossiês, 

relatórios e etc.” (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 2019, p. 15, 

grifos nossos). Ou seja, se “processo” e “dossiê” são exemplos de documentos de arquivo e o 

“processo” é uma espécie documental, logo o “dossiê” também pode ser uma espécie 

documental. 

Contudo, no que tange ao “Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de 

Documentos da Administração Pública do Estado do Espírito Santo: Atividades-meio”, foi 

possível levantar que, embora exista ocorrência da presença da espécie documental “processo” 

(como apresentado pela figura abaixo) no último nível de classificação (documento ou tipo 

documental), não existe para o termo [espécie] “dossiê”. 

 

Figura 6 - Exemplo de ocorrência para “processo”: Espírito Santo 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (2007, p. 15). 

 

Outra pertinente observação quanto ao instrumento tratado no parágrafo acima diz 

respeito à utilização de outras palavras [termos] que se referem a uma reunião/um conjunto de 
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documentos, bem como o “dossiê” e o “processo”, mas que não são reconhecidas como termos 

no dicionário de Camargo e Bellotto (1996) e no DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005), 

são elas: “assentamento” e “prontuário”. 

 

Figura 7 - Exemplo de ocorrência para “assentamento”: Espírito Santo 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (2007, p. 6). 

 

Figura 8 - Exemplo de ocorrência para “prontuário”: Espírito Santo 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (2007, p. 16). 

 

Quanto ao uso dos termos “dossiê” e “processo” nos instrumentos de gestão de 

documentos do estado do Espírito Santo, podemos concluir que o entendimento e aplicabilidade 

do termo “processo” muito se aproxima da definição desse termo nos dicionários de Camargo 

e Bellotto (1996) e do Arquivo Nacional (2005). Contudo, não parece clara a forma como o 

termo “dossiê” é entendido nos instrumentos desse estado. Em linhas gerais, mais parece que 

“dossiê” é tido como sinônimo para “processo” e vice-versa. O que nos leva a questionar se o 

uso da remissiva “ver também” nos dicionários pode possibilitar e, até mesmo, conduzir esse 

uso. 

 

6.2 Minas Gerais 

Quanto aos instrumentos de gestão de documentos do estado de Minas Gerais que aqui 

serão analisados temos: 

 

Quadro 46 - Instrumentos de gestão arquivística: Minas Gerais 

INSTRUMENTOS AUTORIA ANO 

Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação 

de Documentos de Arquivo para o Poder Executivo do Estado de 
Minas Gerais 

ARQUIVO PÚBLICO 
MINEIRO 

2013b 

Manual de Gestão de Documentos 
ARQUIVO PÚBLICO 

MINEIRO 
2013a 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O plano de classificação de documentos e a tabela de temporalidade de documentos, no 

caso do estado de Minas Gerais, estão reunidas em um único instrumento, porém, diferente do 

estado do Espírito Santo, refere-se a um instrumento para as atividades-meio e as atividades-

fim60 do poder executivo desse estado. 

É importante citar que o estado de Minas Gerais não possui um manual de protocolo e 

que tais diretrizes não são comtempladas no referido “Manual de Gestão de Documentos”, tal 

como ocorre no Espírito Santo. 

No que diz respeito aos termos “dossiê” e “processo”, ao tratar sobre a metodologia de 

classificação adotada nos instrumentos de gestão de documentos, o “Manual de gestão de 

documentos” do estado de Minas Gerais aborda: 

 

Classificação adotada pelo Arquivo Público Mineiro para os órgãos e entidades do 

Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Agrupa os documentos de acordo com a 
função/atividade/transação que lhes deu origem. Criam-se, portanto, unidades de 

arquivamento - processos/dossiês - para cada ato ou transação. (ARQUIVO 

PÚBLICO MINEIRO, 2013a, p. 32, grifo nosso). 

 

Esse mesmo manual também apresenta que 

 

[...] dentro de uma perspectiva integrada à avaliação, a classificação funcional, que 

gera dossiês. Esses dossiês podem ter peças arquivadas em locais separados, 

devido às características físicas dos suportes, mas devem estar unidos sob o ponto 

de vista intelectual, ‘[...] representando abstratamente as estruturas, funções e 

atividades de cada organização’ (LOPES, 1996, p. 99).  

Os dossiês conterão tipologias documentais (cartas, ofícios, projetos etc.) e suportes 

diversos (papel, fitas magnéticas, vidro, pano etc.) sobre uma mesma atividade da 

instituição. A classificação baseada na função permite reunir as informações sobre o 

conjunto de documentos que, mesmo estando fisicamente separados, estarão 
ordenados e codificados do mesmo modo. (ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, 2013a, 

p. 33-34, grifos nossos). 

 

Notamos então, através das citações acima, que “processo” e “dossiê” são entendidos 

em um contexto que os pode configurar como sinônimos. E ainda, que o “dossiê”, sob esse 

ponto de vista, diz respeito a um vínculo entre os documentos de uma mesma 

função/atividade/transação, pois, independente de estarem fisicamente reunidos ou não, devem 

refletir a estrura das funções e atividades no plano de classificação de documentos. 

Nesse sentido, cabe exemplificar ocorrências para “dossiê” e “processo” no “Plano de 

Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo para o Poder 

Executivo do Estado de Minas Gerais”, conforme figuras a seguir. 

 

 
60Atividades-fim são aquelas que constituem o objetivo pelo qual um órgão ou instituição foi criado e existe. Nesse 

caso, são exemplos de atividades-fim contempladas pelo instrumento: assistência social e saúde, educação 

esportes e cultura, segurança pública e defesa social e entre outras.  
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Figura 9 - Exemplo de ocorrência para “dossiê”: Minas Gerais 

 
Fonte: Arquivo Público Mineiro (2013b, p. 176). 

 

Figura 10 - Exemplo de ocorrência para “processo”: Minas Gerais 

 
Fonte: Arquivo Público Mineiro (2013b, p. 109). 

 

A partir da análise dos recortes acima apresentados, constatamos que, embora o Arquivo 

Público Mineiro (2013a) defenda que o “dossiê” e o “processo” são unidades de arquivamento, 

o que nos permite entender estes como estando no mesmo nível de classificação, na prática, o 

plano de classificação de documentos do estado de Minas Gerais expressa “dossiê” e “processo” 

em níveis de classificação diferentes. 

Bem como citamos no caso do estado do Espírito Santo, no estado de Minas Gerais 

também utilizam-se, no plano de classificação de documentos, outras palavras [termos] em 

detrimento daquele termos que a terminologia arquivística brasileira “elegeu”, como pode-se 

notar nas figuras que se seguem. 

 

Figura 11 - Exemplo de ocorrência para “assentamento”: Minas Gerais 

 
Fonte: Arquivo Público Mineiro (2013b, p. 96). 
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Figura 12 - Exemplo de ocorrência para “prontuário”: Minas Gerais 

 
Fonte: Arquivo Público Mineiro (2013b, p. 256). 

 

Contudo, mas delicado do que o uso das palavras [termos] acima, é o uso da palavra 

“pasta” (ver figura abaixo). Tanto Camargo e Bellotto (1996) quanto o DIBRATE (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005) concordam que pasta é um mero invólucro para guarda ou 

acondicionamento de documentos, assim, não há de se falar em “pasta” quando queremos nos 

referir a uma reunião de documentos. 

 

Figura 13 - Exemplo de ocorrência para “pasta”: Minas Gerais 

 
Fonte: Arquivo Público Mineiro (2013b, p. 207). 

 

Um outro detalhe que merece ser destacado quanto aos instrumentos de gestão de 

documentos desse estado. Refere-se ao emprego da palavra [termo] “expediente”, que pode ser 

diretamente relacionado ao termo “expediente” em espanhol, como foi apresentado na seção 

anterior. 
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Figura 14 - Exemplo de ocorrência para “expediente”: Minas Gerais 

 
Fonte: Arquivo Público Mineiro (2013b, p. 103). 

 

Conclui-se então que a concepção de “unidade de arquivamento” atribuída aos termos 

“dossiê” e “processo” pelos instrumentos do estado de Minas Gerais está diretamente ligado a 

definição desses termos no DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005). 

 

6.3 Rio de Janeiro 

Em relação ao estado do Rio de Janeiro, o quadro a seguir demonstra os instrumentos 

de gestão de documentos, e nesse caso também de protocolo, que serão analisados. 

 

Quadro 47 - Instrumentos de gestão arquivística: Rio de Janeiro 

INSTRUMENTOS AUTORIA ANO 

Plano de Classificação das Atividades-meio do Estado do Rio de 

Janeiro e Tabela de Temporalidade das Atividades-meio do Estado do 

Rio de Janeiro 

ARQUIVO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

2012b 

Manual de Gestão de Documentos do Poder Executivo do Estado do 

Rio de Janeiro 

ARQUIVO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

2012a 

Manual de Gestão de Protocolo 

ARQUIVO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

2013 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O plano de classificação de documentos e tabela de temporalidade de documentos do 

estado do Rio de janeiro, embora encontrem-se diponíveis, no sítio na internet da instituição 

arquivística, em documentos distintos, apresentam-se de forma híbrida na tabela de 

temporalidade. Destaca-se ainda que tais instrumentos se referem às atividades-meio do estado 

do Rio de Janeiro. 

De modo contrário aos estado do Espiríto Santo e Minas Gerais, o Rio de Janeiro possui 

tanto um manual de gestão de doocumentos, quanto um manual de gestão de protocolo. 

No Rio de Janeiro, em seu manual de gestão de documentos, entende-se o “dossiê” como 

sendo uma unidade de arquivamento, assim como no estado de Minas Gerais. Contudo, a 

concepção desse estado parece ser bem diferente quando define que a unidade de arquivamento 

é o “Menor conjunto de documentos reunidos de acordo com critério preestabelecido, que pode 

denominar-se caixa-arquivo, dossiê, maço, pasta, etc.” (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO, 2012a, p. 70, grifo nosso). Em outras palavras, podemos dizer que o 

“dossiê” é aqui entendido estritamente como um espaço para acondicionamento e agrupamento 

de documentos. 

No que diz respeito ao termo “processo”, o “Manual de Gestão de Protocolo” do estado 

do Rio de Janeiro define como “Documento não diplomático informativo. Desenvolvimento de 

um expediente, incluindo tipos diversos de documentos e que, recebendo informações, 

pareceres e despachos, tramita até que se cumpra o ato administrativo que gerou a sua criação.” 

(ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2013, p. 78). 

Isto posto, cabe demonstrar-mos como, em termos práticos, os instrumentos de gestão 

de documentos do estado do Rio de Janeiro retratam os termos “dossiê” e “processo”, como é 

possível visualizarmos na sequência de figuras a seguir. 

 

Figura 15 - Exemplo de ocorrência para “processo”: Rio de Janeiro 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (2012b, não paginado). 
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Figura 16 - Exemplo de ocorrência para “dossiê”: Rio de Janeiro 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (2012b, não paginado). 

 

Observamos ainda, assim como nos instrumentos dos outros dois estados da região 

sudeste que até aqui foram abordados, a presença da palavra “assentamento”. Entretanto, no 

caso dos instrumentos do estado do Rio de Janeiro, tal palavra é precedida pelo termo “dossiê” 

e então, “assentamento” não assume a significação de “uma reunião de documentos”, mas sim 

a de “ato ou efeito de assentar”. 

 

Figura 17 - Exemplo de ocorrência para “dossiê de assentamento”: Rio de Janeiro 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (2012b, não paginado). 

 

Outro pertinente aspecto dos instrumentos de gestão de documentos do estado do Rio 

de Janeiro, em especial a tabela de temporalidade de documentos, refere-se ao campo 

“observação”, onde, em alguns casos, são destrinchados os documentos que compõem um 

dossiê, como exemplificado na figura abaixo para o já citado “dossiê de assentamento 

funcional”. 

 

Figura 18 - Exemplo de “compõe o dossiê”: Rio de Janeiro 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (2012b, não paginado). 

 

Em relação ao uso dos termos “dossiê” e “processo” nos instrumentos de gestão 

arquivística do estado do Rio de Janeiro, pode-se afirmar que tais termos possuem um 

entendimento e aplicabilidade muito particulares, e esses não podem ser facilmente comparados 

às definições para os mesmos nos dicionários de Camargo e Bellotto (1996) e do Arquivo 

Nacional (2005). 
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Tal afirmativa, portanto, baseia-se no fato de nesses instrumentos, o “dossiê” ser visto 

como uma forma de acondicionamento, comparando-se a uma caixa-arquivo e uma pasta, por 

exemplo. Contudo, tal acepção não parece se aproximar de nenhuma das encontradas nos 

dicionários para esse termo. 

Ainda, sobre a concepção do termo “processo” nos referidos instrumentos arquivísticos 

desse estado, explica-se que o modo como esse termo é reconhecido não pode ser aproximado, 

de forma direta, a nenhuma das definições dos dicionários aqui estudados. O que se justifica, 

por exemplo, pelo fato de, para o estado do Rio de Janeiro, o “processo” receber pareceres, 

despachos e tramitar, características essas que não são apontadas nas significações 

dicionarísticas. 

 

6.4 São Paulo 

Por fim, no que se refere ao estado de São Paulo, apontamos, no quadro seguinte, os 

instrumentos que utilizaremos para a análise proposta. 

 

Quadro 48 - Instrumentos de gestão arquivística: São Paulo 

INSTRUMENTOS AUTORIA ANO 

Plano de Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos da 

Administração Pública do Estado de São Paulo: Atividades-Meio  

ARQUIVO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO 

2018 

Manual de normas e procedimentos de protocolo para a Administração 

Pública do Estado de São Paulo 

ARQUIVO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO 

2013 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O plano de classificação de documentos e a tabela de temporalidade de documentos do 

estado de São Paulo, relativas as atividades-meio, são um instrumento único.  

Um detalhe é que, além do citado “Manual de normas e procedimentos de protocolo 

para a Administração Pública do Estado de São Paulo” esse estado também possui um 

instrumento destinado a manualização da gestão de documentos, denominado “Gestão 

Documental Aplicada”61, publicado no ano de 2008. Contudo, ressaltamos que tal instrumento 

não fez parte de nosso recorte de pesquisa por não demonstrar com eficiência o uso dos termos 

“dossiê” e “processo” e, ainda, onde expressou tais termos, não procedeu além do que fora 

exposto no manual de protocolo desse estado do sudeste brasileiro.  

 
61ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Gestão documental aplicada. São Paulo: Arquivo 

Público do Estado de São Paulo, 2008. 
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Desse modo, como preferimos não destacar usos similares, optamos por utilizar apenas 

o “Manual de normas e procedimentos de protocolo para a Administração Pública do Estado de 

São Paulo”, instrumento esse mais recente e que melhor atendeu ao nosso objetivo. 

Diferentemente dos demais estados da região sudeste brasileira, o estado de São Paulo, 

em seu manual de protocolo, se preocupa em tratar estritamente sobre como os documentos de 

arquivos podem ser considerados quanto à sua constituição.  

 

2.1 Quanto à sua constituição, os documentos de arquivo podem ser considerados: 

2.1.1 Simples ou avulsos: são os documentos formados por um único item. Exemplo: 
ofício, relatório, memorando, relação de remessa etc. 

2.1.2 Compostos: são os documentos que, ao longo de sua trajetória, acumulam 

vários documentos simples. Exemplos: processo, prontuário, expediente e dossiê. 

2.1.2.1 Dossiê é a unidade documental que não tramita, em que se reúnem documentos 

de natureza diversa, para uma finalidade específica. 

2.1.2.2 Expediente é a unidade documental que tramita para informar e/ou acolher 

manifestações, podendo estar ou não acompanhado de outros documentos, reunidos 

em torno de uma atividade, demanda ou interessado. 

2.1.2.3 Processo é a unidade documental, de caráter decisório, em que se reúnem, por 

solicitação de autoridade competente, documentos de natureza diversa, que tramitam 

no decurso de uma ação administrativa. 

2.1.2.4 Prontuário é a unidade documental que não tramita, em que se reúnem 
documentos de natureza diversa relativos a uma pessoa física ou jurídica. (ARQUIVO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013, p. 17, grifo do autor). 

 

Em linhas gerais, a partir da citação acima, absorvemos que, muito embora os 

dicionários de terminologia arquivística brasileiros não assumam “expediente” e “prontuário” 

como termos arquivísticos, o manual de protocolo do estado de São Paulo se compromete a 

tratar sobre esses “objetos”. Tal fato então pode ser justificado, pois, no fazer arquivístico, o 

profissional de arquivo vê-se obrigado a lidar com a contínua interrelação com outras áreas, 

práticas e, juntamente com isso, outras formas de nomear objetos, como é o caso dos já 

mencionados “expediente” e “prontuário”. 

Contudo, embora o instrumento supracitado se preocupe em estabelecer diferenças, 

podemos dizer que o “prontuário” está para o “dossiê” bem como o “expediente” está para o 

“processo”. 

Partindo para a análise do uso dos termos “dossiê” e “processo”, no “Plano de 

Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Estado 

de São Paulo: Atividades-Meio”, observamos, através das figuras 19 e 20, que, embora ambos 

os termos constem no mesmo nível de classificação, não se atribui ao “dossiê” um status de 

tipo documental62 como ocorre no caso do “processo”, fato que se justifica pela ausência de um 

verbo que expresse uma atividade no nome do documento composto. 

 
62De acordo com Bellotto (2002a, p. 91) o tipo documental é “[...] a configuração que assume a espécie documental 

de acordo com a atividade que a gerou [...]”. Rodrigues (2008, p. 208) define a atividade, na tarefa de 
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Figura 19 - Exemplo de ocorrência para “processo”: São Paulo 

 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo (2018, p. 72, 189). 

 
Figura 20 - Exemplo de ocorrência para “dossiê”: São Paulo 

 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo (2018, p. 76, 200). 

 

Merece atenção também o fato de que, como expresso nas figuras acima, para o “dossiê” 

têm-se descritos os documentos que o integram, o que não com ocorre com o “processo”. 

A característica acima mencionada também se repete para as ocorrências de 

“expediente” e “prontuário” (ver figuras 21, 22 e 23). 

 

 
identificação do tipo documental, como a “Ação pela qual o documento foi criado (buscar o verbo que designa 

a ação)”. 
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Figura 21 - Exemplo de ocorrência para “expediente”: São Paulo 

 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo (2018, p. 72, 190). 

 

Figura 22 - Exemplo de ocorrência para “prontuário”: São Paulo 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo (2018, p. 76). 

 

Figura 23 - Exemplo de “integra o prontuário”: São Paulo 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo (2018, p. 206). 

 

Especialmente quanto ao “Prontuário funcional” nota-se o uso da observação “O 

documento integra o Prontuário funcional” aplicada aos documentos isoladamente e 

individualmente classificados. 

Assim sendo, mais uma vez defendemos, sob o poonto de vista dos instrumentos do 

estado de São paulo, que o “prontuário” muito se assimila ao “dossiê” tal qual o “expediente” 

para o “processo”. 

No que tange ao uso do termos “dossiê” e “processo” nos instrumentos arquvísticos do 

estado de São Paulo é importante observar que o entendimento e aplicação desse termos em 

muito se aproximam a definição do dicionário de Camargo e Bellotto (1996). 

Todavia, ainda nos referidos intrumentos, o que difere a concepção de “dossiê” é o 

destaque ao fato desse objeto não tramitar. Quando ao “processo”, destaca-se como diferença a 



105 

 

afirmativa deste possuir caráter decisório e, nesse contexto, referir-se apenas a uma ação 

administrativa, e não também uma ação judicial.  

Ainda, uma última e pertinente caracaterística quanto ao “processo”, nos instrumentos 

do estado de São Paulo, é a de este reunir documentos por solicitação de uma autoridade 

competente, o que lhe confere o caráter oficial citado por Camargo e Bellotto (1996). 

 

6.5 O uso dos termos “dossiê” e “processo” 

Apresentadas as definições e usos dos termos "dossiê" e "processo" nos instrumentos de 

gestão arquivística publicados pelos arquivos do executivo estadual da região sudeste do Brasil, 

conseguimos estabelecer categorias quando ao entendimento e uso dos termos “dossiê” e 

“processo” nas práticas arquivísticas deste contexto. O quadro a seguir sintetiza tais categorias. 

 

Quadro 49 - Categorias de uso para “dossiê” e “processo” 

 CATEGORIA DE USO 

dossiê 

espécie documental 

unidade de arquivamento [sob a ótica do Arquivo Nacional (2005)] 

unidade de arquivamento [sob ótica de Camargo e Bellotto (1996)] 

documento composto 

processo 

espécie documental 

unidade de arquivamento [sob a ótica do Arquivo Nacional (2005)] 

documento que inclui diversos tipos documentais 

documento composto 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A primeira categoria, “espécie documental”, se aplica a ambos os termos, diretamente 

ao “processo” e indiretamente ao “dossiê”, sendo utilizada pelo estado do Espírito Santo. O 

detalhe nesse sentido é que o referido estado se apropria de uma concepção para “dossiê” e 

“processo” que não é citada por nenhum dos dicionários. Contudo, cabe esclarecer que essa não 

é uma visão exclusiva do estado do Espírito Santo no interior dos estudos e das práticas 

arquivísticas. Em obras como a de Bellotto (2002a), por exemplo, tanto o “dossiê” quando o 

“processo” são apontados como espécies documentais. Inclusive, a definição de Bellotto 

(2002a) para “processo” é exatamente a mesma utilizada pelo estado do Rio de Janeiro, o que 

nos faz concluir que a categoria “documento que inclui diversos tipos documentais” 

relaciona-se a percepção do “processo” como uma espécie documental. 

Entretanto, baseando-nos em nossa justificativa de que o “dossiê” é composto por 

diversos tipos documentais, e que tais tipos são individuais e independentes em seus contextos 

de produção, defendemos que o “dossiê” não é uma espécie documental, mas sim que os 
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documentos em seu interior são espécies documentais portadas de ações (que formam os tipos 

documentais) e agrupadas por uma finalidade ou afinidade específica. Todavia, quanto ao 

“processo”, acreditamos ser este uma espécie documental que, muito embora possua diversas 

espécies documentais portadas de ações (que formam os tipos documentais) em sua 

composição, refere-se a um todo indivisível onde cada tipo documental ali presente depende do 

anterior para existir, o que está expresso na paginação sequencial e cronológica. Além disso, 

ainda, geralmente os processos possuem numerações sequenciais para designar uma unidade 

que trata sobre uma ação específica. 

No que concerne à categoria “unidade de arquivamento [sob a ótica do Arquivo 

Nacional (2005)]” também aplicada aos dois termos, especialmente pelo estado de Minas 

Gerais, julgamos ser um tanto quando problemático atribuir uma noção tão dúbia no interior da 

terminologia arquivística brasileira, como observamos nas definições de Camargo e Bellotto 

(1996) e do Arquivo Nacional (2005), o que se estende para a categoria “unidade de 

arquivamento [sob ótica de Camargo e Bellotto (1996)]”, aplicada pelo estado do Rio de 

Janeiro. Sob o prisma de nossa opinião, para que se possa designar o conceito de “unidade de 

arquivamento” aos termos “dossiê” ou “processo”, é necessário primeiramente que seja 

resolvida a ambiguidade existente para esse termo, ou que minimamente não haja uma 

percepção tão antagônica entre os dicionários que aqui estudamos. 

Por último, no tocante a categoria “documento composto”, operada aos termos 

“dossiê” e “processo” pelo estado de São Paulo, concordamos que tal percepção pode sim 

refletir, de forma sucinta, o que de fato são um “dossiê” e um “processo” (acumulação de 

diversos documentos simples). Contudo, ao atribuirmos essa mesma categoria a ambos os 

termos, corremos o risco de os reduzirmos, no uso das práticas arquivísticas, ao mesmo objeto. 

Para tanto, defendemos que se formos nos referir a ambos os termos como “documento 

composto”, devemos ter atenção às demais características que os diferem. 

Assim, foi possível apreendemos que os usos para os termos “dossiê” e “processo” nas 

práticas arquivísticas, especialmente as públicas da região sudeste brasileira, são muito 

diversos. Contudo, notamos uma particular discrepância quanto ao termo “dossiê”, onde por 

vezes é tido como quase sinônimo de “processo” e em outros momentos é assumido como 

antônimo. Sobre esse aspecto, nossa maior preocupação gira em torno do tratamento 

arquivístico que vem sendo despendido ao objeto “dossiê” nas práticas arquivísticas. Em outras 

palavras, compreendemos que, ao não ser considerada a individualidade de cada tipo 

documental/documento simples presente no “dossiê”, corre-se o risco de estes serem 

eliminados antes de seus respectivos prazos de prescrição, na tarefa de avaliação de 
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documentos, ou ainda, serem demasiadamente preservados, acarretando assim numa ocupação 

redundante do espaço físico para armazenamento, impossibilitando uma melhor otimização 

desse espaço e acarretando, consequentemente, mais gastos. 

Em contrapartida, embora esse não tenha sido um entendimento de nenhum dos estados 

da região sudeste, também não podemos encarar os tipos documentais/documentos simples 

pertencentes de um “processo” como individuais e autônomos, visto que a eliminação de 

páginas ou partes isoladas do “processo” pode figurar como um empecilho à garantia de 

integridade e autenticidade desse documento composto. Ainda, não se pode falar em ser 

preservada apenas uma parte de um “processo”, uma vez que esse é um todo único que só será 

capaz de expressar sua característica probatória ou informativa se manter-se íntegro. 

Diante, então, do que aqui foi exposto e considerado, ocorre-nos a seguinte questão: “É 

a terminologia arquivística que deve basear a prática, ou a prática que deve basear essa 

terminologia?”. Todavia, independente da resposta que venhamos a construir para essa questão, 

é fato que a terminologia e a prática de uma área devem andar lado a lado, de modo a possibilitar 

um uso mais adequado dos termos e uma adaptação contínua e atual de suas respectivas 

definições. 

Assim sendo, sem correr o risco de sermos excessivamente irredutíveis em nossas 

percepções, expressamos nossa concepção dos termos “dossiê” e “processo”, que está balizada 

no levantamento terminológico realizado ao longo dessa pesquisa e na executada análise do uso 

de tais termos nas práticas arquivísticas. 

Então, para o termo “dossiê” temos: 

 

Quadro 50 - Nossa concepção para o termo “dossiê” 

Conjunto de tipos documentais/documentos simples, de natureza diversa, reunidos, informalmente, por 

estarem relacionado a um mesmo evento, pessoa, lugar, projeto ou qualquer outra finalidade específica. Pode 

ser entendido como um documento composto, porém fisicamente divisível. Pode ainda servir de base para fins 

de para fins de classificação ou arranjo, desde que os tipos documentais/documentos simples que o compõem 

sejam também, individualmente, classificados ou arranjados. Opõem-se a “processo”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Seguindo assim o mesmo preceito utilizado em nossa concepção para o termo “dossiê”, 

apresentamos abaixo a elaborada para o termo “processo”. 

 

Quadro 51 - Nossa concepção para o termo “processo” 

Unidade documental composta em que se reúnem, oficialmente, tipos documentais/documentos simples, de 

natureza diversa, no decurso de uma ação administrativa ou jurídica. É também entendido como um 

documento composto, porém fisicamente indivisível. Serve de base para fins de para fins de classificação ou 

arranjo, por ser uma espécie documental. Materialmente apresenta-se em páginas sequencialmente numeradas 

e cronologicamente dispostas, por isso seu caráter oficial. Opõem-se a “dossiê”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Assinalamos que os textos dos quadros acima não se comprometem em estar de acordo 

com uma metodologia terminológica e terminográfica de estruturação para definições e por isso 

não dizem respeito a propostas de definição. Esclarecemos ainda que os textos falam por si e 

complementam a construção de ideias que desenvolvemos ao longo de nossa pesquisa. No 

entanto, cumpre justificar que, em referência a nossa afirmativa, para o termo “processo”, de 

que esse é “fisicamente indivisível”, compreendemos que, muito embora um único “processo” 

possa se materializar em diversos volumes, este permanece fisicamente indivisível, pois a 

indivisibilidade diz respeito ao fato de os tipos documentais/documentos simples não poderem 

ser separadamente armazenados ou tratados. Tal fator, então, vai ao encontro da alegação de 

que o “processo” “apresenta-se em páginas sequencialmente numeradas e cronologicamente 

dispostas, por isso seu caráter oficial”. 

Ainda, quando tratamos, no corpo de ambas as concepções, sobre “base para fins de 

classificação ou arranjo”, estamos fazendo alusão ao entendimento de “unidade de 

arquivamento” do DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005). 

Por último, em relação aos quadros 50 e 51, defendemos nossa posição de que “dossiê” 

e “processo” são termos apostos que merecem definições e, consequentemente, tratamentos 

específicos e particulares. Lembramos ainda que não buscamos aqui pregar uma “cultura” de 

“destrinchamento” de documentos que compõe um “dossiê”, pois isso fatalmente pode vir a 

ferir uma das características essenciais do documento de arquivo, a organicidade.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente esclarecemos que não pretendemos aqui esgotar as discussões acerca da 

efetividade terminológica no uso dos termos “dossiê” e “processo” nas práticas arquivísticas. 

Com isso, queremos dizer que defendemos a pluralidade de ideias e pontos de vista na teoria 

arquivística e que, então, não faz sentido tratar essa pesquisa como um estudo estático e 

unilateral. 

Desse modo, entendemos que a Arquivologia é, como campo científico, passível de 

possuir diversas linhas de pensamento e metodologias e que tal fato pode, e deve perfeitamente, 

se estender a sua terminologia. A tal afirmativa, portanto, nos baseamos na concepção de que a 

finalidade primeira, ou última, da terminologia de uma área não é, e nunca será, a padronização 

(DUBUC, 1999). 

Contudo, nossa principal pretensão com o desenvolver dessa pesquisa foi a de fornecer 

subsídios para uma análise crítica e comparativa do uso dos termos “dossiê” e “processo” nas 

práticas arquivísticas, com as suas respectivas definições terminológicas, baseando-nos na ótica 

do exame da aplicabilidade como ferramenta capaz de aferir a conformidade entre o 

entendimento expresso nas obras terminológicas e a objetiva apreensão na rotina dos arquivos. 

Sendo assim, partimos para as considerações finais dessa pesquisa, onde buscamos 

refletir acerca dos objetivos geral e específicos.  

Nessa perspectiva, o desenvolvimento do objetivo específico “a”, que visou 

“compreender linguagem e linguagem de especialidade”, se deu na seção 2 dessa pesquisa. A 

referida seção, denominada de “Linguagem e linguagem de especialidade”, buscou sintetizar, 

mesmo que de forma breve, o conceito de “linguagem” com vistas a uma melhor compreensão 

do que vem a ser uma “linguagem de especialidade”. Sobre o conceito de linguagem – falada –

, o principal entendimento que obtivemos foi o de que essa, em sua acepção mais ampla, é o 

que diferencia o ser humano de outros animais, principalmente por ser essa um componente 

comunicativo portado de signos e significados.  

No que tange a ideia de “linguagem de especialidade” abordada, compreendemos que 

essa faz parte do conjunto da linguagem geral, estando inserida em um ambiente de 

especialidade no processo comunicativo entre especialistas. Ainda, ao tratarmos essa ideia, foi 

necessário também mencionar as concepções de “vocabulário especializado” e “texto 

especializado”. 

Desse modo, esclarecemos que o desenvolvimento do objetivo “a” foi crucial para 

iluminar a evolução do objetivo específico seguinte, o objetivo “b”. 
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O referido objetivo teve como finalidade “contextualizar terminologia e o campo 

disciplinar Terminologia, suas teorias, objetos e relações disciplinares” sendo, então, executado 

na seção 3, “Terminologia: a polissemia entre a teoria e o concreto”. 

A seção foi, sem sombra de dúvidas, um importante pilar na construção de nossa 

pesquisa. Afinal, não há de se falar em terminologia arquivística sem que se entenda 

previamente o que é uma terminologia e o que é o campo disciplinar “Terminologia”. 

Obviamente, por tais conhecimentos não estarem na base de nossa formação acadêmica, visto 

que se encontram nos estudos da Linguística, grandes foram nossos esforços para que 

pudéssemos cumprir o objetivo dessa seção.  

Assim, foi possível compreender que, de modo geral, a palavra terminologia, ao ser 

grafada com t minúsculo, diz respeito ao conjunto de termos e definições, ao vocabulário de 

uma disciplina ou área de especialidade e, com a grafia em T maiúsculo, refere-se ao campo 

disciplinar que se ocupa do estudo do termo e sua definição, a Terminologia. 

Além disso, portanto, apreendemos que a Terminologia possui teorias que podem ser 

configuradas como prescritiva ou descritivas, sendo a única “prescritiva” a Teoria Geral da 

Terminologia e as demais definidas como “descritivas”, sendo elas: a Teoria Comunicativa da 

Terminologia, a Teoria da Socioterminologia e a Teoria Sociocognitiva da Terminologia. E 

ainda, constatamos que, embora o “termo” seja o principal objeto de estudo da Terminologia, 

esse divide espaço com outros dois objetos denominados de “fraseologia” e “definição”. 

O último tópico abordado na terceira seção foi, então, a porta de entrada para as seções 

de análise que se seguiram até essas considerações finais. No citado tópico desenvolvemos um 

levantamento focado na problematização acerca da terminologia arquivística e o motivo pelo 

qual essa é assim nomeada, e não “terminologia da Arquivologia” ou “terminologia em 

arquivos”.  

Os objetivos seguintes foram executados na seção 4, intitulada de “Os termos ‘dossiê’ 

e ‘processo’ nos dicionários de terminologia arquivística brasileiros”, são eles: o objetivo “c”, 

que buscou “conhecer o processo de elaboração do Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005) e do Dicionário de Terminologia Arquivística 

(CAMARGO; BELLOTTO, 1996), com especial enfoque aos termos ‘dossiê’ e ‘processo’” e 

o objetivo “d”, que visou “analisar e comparar as definições desses termos em ambos os 

dicionários”. 

A supramencionada seção utilizou-se da parte introdutória dos dicionários de Camargo 

e Bellotto (1996) e do Arquivo Nacional (2005) e de entrevistas semiestruturadas com as 

autoras e coordenadoras de cada dicionário, com vistas à efetivação do objetivo “c”. Já em 
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relação ao objetivo específico “d” foi operada a análise comparativa dos termos “dossiê” e 

“processo” entre duas versões dos dicionários e entre a última versão publicada de cada um 

deles, por meio de fichas terminológicas. 

No processo de análise executado foi possível levantar que os termos pesquisados 

sofreram alterações em suas definições ao longo do tempo e que, quando confrontadas as 

definições dos dois dicionários, percebeu-se uma significativa e expressiva distância conceitual 

em relação ao termo “dossiê” e razoáveis distinções quanto ao termo “processo”. 

No que tange ao objetivo específico “e”, que pretendeu “mapear os termos e definições 

sinônimas e correlatas aos termos ‘dossiê’ e ‘processo’ na terminologia arquivística 

estrangeira”, indicamos que sua desenvolução se deu através da seção 5, nominada “Os termos 

‘dossiê’ e ‘processo’ e suas relações na terminologia arquivística estrangeira”. 

A citada seção, baseando-se inicialmente nos termos indicados como equivalentes pelos 

próprios dicionários terminológicos estudados, mapeou, através das definições de obras 

terminológicas portuguesas, americanas, francesas e espanholas, a efetividade das 

equivalências pré-estabelecidas, além de levantar outras possibilidades de equivalências nas 

quatro terminologias estrangeiras. 

Claramente enxergamos que as propostas de equivalências por nós elaboradas e 

apresentadas ao longo da seção não podem ser eleitas como definitivas, visto que para que assim 

fosse, exigiriam um intenso e efetivo trabalho e estudo focados exclusivamente nesse tema. 

Em relação ao último objetivo, o objetivo “f”, que visou “analisar a presença e o uso 

dos termos ‘dossiê’ e ‘processo’ nas práticas expressas em instrumentos de gestão elaborados 

por instituições arquivísticas do executivo estadual da região sudeste do Brasil”, temos sua 

devida efetivação expressa na seção 6, “Os termos ‘dossiê’ e ‘processo’ e seus usos em práticas 

expressas nos instrumentos de gestão elaborados por instituições arquivísticas do executivo 

estadual da região sudeste do Brasil”. 

A supracitada seção pode ser considerada o “coração” de nossa pesquisa, uma vez que 

foi através dela que conseguimos aferir o uso dos termos aqui estudados e a aplicabilidade das 

definições fornecidas pelos dicionários brasileiros de terminologia arquivística. Em linhas 

gerais, conseguimos levantar que, muito embora alguns usos estejam de acordo com o 

preconizado pela terminologia da área, algumas instituições criam as suas próprias maneiras de 

entendimento e consequente aplicabilidade do que vem a ser um “dossiê” e um “processo”.  

Evidentemente, compreendemos que nosso recorte de pesquisa, por assim dizer: as 

práticas expressas em instrumentos de gestão elaborados por instituições arquivísticas do 

executivo estadual da região sudeste do Brasil, não refletem a totalidade das práticas 
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arquivísticas brasileiras e, por isso, não é possível afirmarmos, de forma categórica, que o uso 

está em completo desalinho com a terminologia da área. Entretanto, defendemos que o recorte 

aqui investigado é suficientemente útil para demonstrar a existência de uma significativa 

desconformidade nessa questão. O que, assim, nos faz julgar necessário estudo e a discussão 

acerca dessa temática. 

Desse modo, diante das reflexões aqui apresentadas acerca dos objetivos geral e 

específico, voltamos, então, a nossa pergunta de partida “É possível afirmar que as definições 

dos termos ‘dossiê’ e ‘processo’ na terminologia arquivística brasileira estão alinhadas às 

práticas arquivísticas?”. 

Nesse sentido, por meio de uma compreensão geral da pesquisa aqui desenvolvida, 

podemos constatar que as definições dos termos “dossiê” e “processo” nos dicionários de 

terminologia arquivística brasileiros não estão em completo acordo com as práticas 

arquivísticas na região sudeste brasileira. Logo, concluímos que tais definições não estão 

alinhadas a essas práticas.  

Nossa conclusão, assim sendo, baseia-se em percepções construídas ao longo do nosso 

estudo. Tais percepções são explicitadas nos pontos abaixo. 

• A utilização da remissiva “ver também”, simultaneamente nos termos “dossiê” e 

“processo”, em ambos os dicionários aqui investigados, pode ser um fator significativo 

à dificuldade no entendimento prático das distinções entre os objetos “dossiê” e 

“processo”. Isso porque, uma vez que não fica clara a hierarquia ou relação entre os 

termos, como citamos na introdução dessa pesquisa, abre-se espaço para certa apreensão 

de que esses se referem a termos quase sinônimos;  

• A inexistência de um detalhamento das características físicas de um “dossiê” ou 

“processo”, em suas definições, pode permitir uma incapacidade no reconhecimento e 

assimilação entre o objeto na prática e o termo na terminologia. Em outras palavras, 

talvez fosse mais assertivo constar, por exemplo, que as folhas/documentos em um 

“processo” são sequencialmente e cronologicamente numeradas, o que não ocorre para 

o “dossiê”; 

• A desconformidade conceitual entre os dicionários de Camargo e Bellotto (1996) e do 

Arquivo Nacional (2005), principalmente quanto ao termo “dossiê”, pode abrir espaço 

para dúvidas e obstáculos na aplicabilidade do termo/definição ao objeto no interior das 

práticas arquivísticas; 
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• A utilização do conceito de “unidade de arquivamento” nas definições dos termos 

investigados pode não ser eficiente, visto que tal conceito/termo é entendido de forma 

completamente oposta nos dicionários terminológicos aqui apreciados;  

• A presença das noções de “conjunto de documentos” e “unidade documental” nas 

definições dos termos “dossiê” e “processo” pode ser não a melhor maneira de 

apresentar esses termos, uma vez que os dicionários de terminologia arquivística não se 

comprometem a explanar tais noções. Assim, por na linguagem geral, como bem 

apresentado no item 4.3, “conjunto” diferir de “unidade”, pode-se criar um cenário de 

dubiedade; 

• E, por último, as práticas arquivísticas, aqui representadas pelos instrumentos de gestão 

de documentos dos arquivos estaduais, em sua maioria parecem considerar leituras e 

definições próprias para os termos “dossiê” e “processo”. 

Destarte, apresentadas as considerações finais específicas quanto ao desenvolvimento 

dessa pesquisa, compete ressaltar que nossa análise esteve focada nas práticas arquivísticas 

voltadas à gestão de documentos da região sudeste brasileira e que, muito embora tenhamos 

executado análises sobre a NOBRADE, temos ciência que os instrumentos específicos às 

práticas em arquivos permanentes podem revelar outros usos. 

Por fim, compreendemos que a Arquivologia possui questões complexas quanto a sua 

forma de dar nome, tanto a si mesma quanto aos seus objetos e instrumentos de estudo e 

trabalho. Sobre dar nome a si mesma, podemos destacar a discussão acerca da utilização da 

palavra “arquivística” como sinônimo de “arquivologia”, o que pode ser observado ao longo do 

processo evolutivo da área e também em dias atuais. 

A complexidade das citadas questões se estende até o seu objeto de estudo, que por uns 

é denominado de “documento de arquivo” e por outros “documento arquivístico”. Tal fato pode 

ser notado também na forma como os estados da região sudeste denominam os instrumentos de 

gestão, como por exemplo, a “tabela de temporalidade de documentos”, também chamada de 

“tabela de temporalidade e destinação de documentos”, e o “manual de gestão de protocolo”, 

de outra forma, denominado de “manual de normas e procedimentos de protocolo”. 

Assim, advogamos pela constante e contínua atualização da terminologia arquivística 

brasileira. Pois, no que concerne a esse ponto, acreditamos que tal atualização deve 

permanentemente estar na pauta e agenda dos estudos arquivísticos, inclusive pensando numa 

melhor interseção entre a terminologia arquivística e a metodologia do trabalho terminológico 

de elaboração de instrumentos terminográficos. 
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APÊNDICE A - Roteiro para entrevista semiestruturada com Silvia Estevão 

 

1. No ano de 1990 foi instituído um grupo de trabalho, no Arquivo Nacional, presidido por 

Jaime Antunes da Silva e com a sua presença como uma das componentes. Tal grupo 

procurava interligar os estudos da terminologia arquivística em curso (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005). A qual fator você atribuiria a necessidade de dar início a esses 

estudos no contexto do Arquivo Nacional? Havia alguma pressão externa, ou dentro da 

área, de cunho político, ideológico ou até mesmo administrativo? Qual seu papel nessa 

conjuntura, bem como na elaboração do dicionário? 

 

2. Fruto do já citado grupo de trabalho, foi encaminhado para publicação em 1992, 

reunindo então cerca de 550 termos, o “Dicionário de termos arquivísticos: subsídios 

para uma terminologia brasileira”, o qual não foi impresso (ARQUIVO NACIONAL, 

2005). Qual o motivo do dicionário em questão não ter sido publicado/impresso? 

 

3. Na introdução do DIBRATE, cita-se: 

 

Em 1994, a versão de 1992 foi reduzida por solicitação da ALA, tendo em vista 

facilitar a discussão e a compilação de uma terminologia comum em português e 

espanhol, chegando a existir, então, duas versões do trabalho, apelidadas à época de 

Glossa[rio] Brasil e Glossa[rio] Espanha. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 11).  

 

O que é a ALA? As versões aqui citadas foram publicadas/impressas? Se sim, onde é 

possível encontrá-las? 

 

4. “De novembro de 1997 a julho de 1999 procedeu-se, no Arquivo Nacional, a uma 

revisão do trabalho, interrompida na parte relativa à equivalência dos seus 381 termos 

com outros idiomas.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 12).  

Reconstruindo a temporalidade dos fatos a partir do descrito da parte introdutória do 

DIBRATE temos:  

1990 - instituição do grupo de trabalho; 

1991 - resultados dos estudos foram divulgados preliminarmente; 

1992 - encaminhamento para publicação do “Dicionário de termos arquivísticos: 

subsídios para uma terminologia brasileira”; 

1993 - [?] 

1994 - versão de 1992 foi reduzida por solicitação da ALA; 

1995 a 1996 - [?] 
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1997 a 1999 - revisão do trabalho interrompido, publicação do: 

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Dicionário de termos arquivísticos: subsídios para uma terminologia 
brasileira. Rio de Janeiro: O Arquivo, 1999. 75f. (381 termos) 

 

O dicionário em questão foi fruto da redução do concluído em 1992? Onde é possível 

encontra essa versão? 

2000 a 2002 – [?] 

2003 - retomada do projeto de um dicionário de terminologia de abrangência nacional; 

2004 - publicação da obra “Subsídios para um dicionário brasileiro de terminologia 

arquivística”; 

2005 - publicação do DIBRATE. 

 

5. Ainda no trecho introdutório do DIBRATE: 

 

Dos termos presentes nos DAT 1, DAT 2, DAT 3 e DAT POR foram, ou mantiveram-

se, excluídos aqueles referentes a equipamentos, dispositivos, tipos de documentos, 

formas e tipos de acondicionamento e termos especializados, de uso mais restrito, 

próprios de disciplinas afins como conservação e restauração, microfilmagem, 

informática, diplomática, ciência da informação etc., por se julgar serem eles passíveis 

de alteração e revisão constantes.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 13). 

 

Nesse contexto, falando dos termos “dossiê” e “processo”, por qual motivo esses termos 

foram eleitos em detrimento de outros como “prontuário”, “assentamento”, 

“expediente”, “pasta”, “autos”? 

 

6. Ao que você atribuiria a mudança na definição do termo “processo” na obra “Subsídios 

para um dicionário brasileiro de terminologia arquivística” para a obra “Dicionário 

brasileiro de terminologia arquivística”? 

 

processo 

Unidade de arquivamento constituída de documentos oficialmente reunidos no 

decurso de uma ação administrativa ou judicial. Ver também autos. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2004, p. 129) 

 

processo 

Conjunto de documentos oficialmente reunidos no decurso de uma ação 

administrativa ou judicial, que constitui uma unidade de arquivamento. Ver também 
dossiê. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 138). 

 

 

7. Ao que você atribuiria a mudança na definição do termo “dossiê” na obra “Subsídios 

para um dicionário brasileiro de terminologia arquivística” para a obra “Dicionário 

brasileiro de terminologia arquivística”? 
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dossiê 

Unidade de arquivamento constituída de documentos relacionados entre si por assunto 

(ação, evento, pessoa, lugar, projeto). (ARQUIVO NACIONAL, 2004, p. 71). 

 

dossiê 

Conjunto de documentos relacionados entre si por assunto (ação, evento, pessoa, 

lugar, projeto), que constitui uma unidade de arquivamento. Ver também processo. 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 80). 

 

 

8. Por qual motivo foi utilizada a remissiva “ver também”, no DIBRATE, para os termos 

“dossiê” e “processo”, referindo-se um ao outro? Pergunto isso pois, segundo a parte 

introdutória do dicionário: “As remissivas ver também seguiram o critério dedutivo, isto 

é, termos gerais podendo remeter para alguns termos específicos presentes no 

Dicionário, mas não o inverso.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 15). 

 

9. Em sua concepção, na terminologia arquivística brasileira e até mesmo nas práticas 

arquivísticas, qual vem a ser a principal distinção entre os termos “dossiê” e “processo”? 

 

10. Em termos práticos, qual a diferença entre “unidade de arquivamento” e “forma de 

acondicionamento”? 

 

O processo de revisão deverá reavaliar também o critério de exclusão de termos 

referentes a formas de acondicionamento como maço, caixa e pasta, por se observar, 

com uma certa freqüência, dificuldades e imprecisões de comunicação no meio 

arquivístico. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 16). 

 

unidade de arquivamento 

Documento(s) tomado(s) por base, para fins de classificação, arranjo, 
armazenamento, e notação. Ver também dossiê e processo. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 167). 

 

 

11. Na parte introdutória do DIBRATE, cita-se: 

 

Em julho de 2005, na 37ª Reunião do CONARQ, foi firmado o compromisso de que 

o grupo de trabalho, o Arquivo Nacional e o próprio CONARQ promoverão a revisão, 
num prazo de dois anos, da presente versão, esperando-se contar, para isso, com a 

colaboração ativa de técnicos, professores e estudantes de graduação e pós-graduação 

em arquivologia e áreas afins. Para estimular as contribuições, pretende-se dar ampla 

divulgação ao Dicionário, e organizar e participar de eventos compatíveis com o tema. 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 7). 

 

Existiu alguma revisão não publicada? Existiu alguma movimentação para revisão? 

Existe alguma previsão para revisão? Por qual motivo não está ocorrendo a revisão num 

prazo de dois anos, conforme compromisso firmado? 
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12. Com relação as definições de “dossiê” e “processo” no Dicionário de Terminologia 

Arquivística de Ana Maria Camargo e Heloísa Bellotto: 

 

DOSSIÊ 

Unidade documental em que se reúnem informalmente documentos de natureza 

diversa, para uma finalidade específica. (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 32). 
 

PROCESSO 

Unidade documental em que se reúnem oficialmente documentos de natureza diversa, 

no decurso de uma ação administrativa ou jurídica, formando um conjunto 

materialmente indivisível. (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 62). 

 

Poderia me dizer o que pensa de tais definições, e porque são um tanto quanto diferentes 

das definições do DIBRATE? 
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APÊNDICE B - Roteiro para entrevista semiestruturada com Ana Maria Camargo e Heloísa 

Bellotto 

 

1. Em matéria de terminologia arquivística, o chamado “grupo de São Paulo”, coordenado 

por vocês, produziu duas versões preliminares do dicionário de 1996: a primeira, no ano 

de 1989, intitulada “Contribuição do Arquivo Público do Estado de São Paulo para 

elaboração do dicionário de terminologia arquivística”,distribuída por ocasião da II 

Conferência Nacional de Arquivos Públicos em Porto Alegre e, a segunda, em 1990, 

sob o título de “Dicionário brasileiro de terminologia arquivística: contribuição para o 

estabelecimento de uma terminologia arquivística em língua portuguesa”. Sabemos que 

o grupo trabalho nasce de uma necessidade, que remonta o início dos anos 1970, de 

controle a padronização terminológica para a comunidade arquivística brasileira. 

Contudo, existiu algum fato ou motivo em especial que levou a criação desse grupo de 

São Paulo? 

 

2. Esse grupo de trabalho foi criado institucionalmente por algum órgão ou entidade? Se 

sim, qual? 

 

3. O presente grupo tratava apenas sobre questões terminológicas? Ainda, por qual motivo 

o grupo de trabalho foi dividido em dois períodos e significativamente reduzido, 

conforme abaixo? 

Período 1988-1990: Ana Maria de Almeida Camargo, Ana Maria Penha Mena 

Pagnocca, Aparecida Sales LinaresBotani, Célia Reis Camargo, Edite Maria da Silva 

Felícia Musikman, Guita Mindlin, Heloísa Liberalli Bellotto, Isabel Maria Mezzalira, 

Janice Gonçalves, Maria Cecilia Ferraz de Castro Cardoso, Viviane Tessitore. (12 

membros) 

Período 1992-1996: Ana Maria de Almeida Camargo e Heloísa Liberalli Bellotto 

(coordenação); Aparecida Sales LinaresBotani, Isabel Maria Mezzalira, Janice 

Gonçalves, Viviane Tessitore. (6 membros) 

 

4. Por que houve um hiato de um (1) ano entre um período e outro? 

 

5. Sobre as versões preliminares ao dicionário (1989 e 1990), é possível ter acesso as 

mesmas de alguma forma? 
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ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS BRASILEIROS. Núcleo Regional de São Paulo. Dicionário 

brasileiro de terminologia arquivística: contribuição para o estabelecimento de uma terminologia 

arquivística em língua portuguesa. São Paulo: CENADEM, 1990. 

 

CONTRIBUIÇÃO do Arquivo Público do Estado de São Paulo para a elaboração do dicionário de 

terminologia arquivística. São Paulo: Arquivo do Estado de São Paulo, 1989. (datilografado). 

 

6. Quais foram as principais bases terminológicas para elaboração do dicionário? 

 

7. Existiu/existe algum esforço para atualização e revisão do dicionário desde a data de 

sua publicação? 

 

8. Na parte introdutória do DIBRATE cita-se que ambas juntaram-se, em ocasiões 

especiais, ao grupo de trabalho do Arquivo Nacional sobre terminologia arquivística no 

início da década de 1990. Qual foi a participação de vocês nesse sentido? 

 

9. Partindo aos principais objetos de minha pesquisa. Falando dos termos “dossiê” e 

“processo”, por qual motivo esses termos foram eleitos em detrimento de outros como 

“prontuário”, “assentamento” e “expediente”? 

 

10. Para vocês, definitivamente o “processo” e considerado uma espécie documental? Se 

sim, por que esse termo permanece, já que “Foram deliberadamente suprimidas as 

espécies documentais [...]” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. XII)? 

 

11. De acordo com o dicionário, define-se “dossiê” e “processo” como: 

 

DOSSIÊ 

unidade documental em que se reúnem informalmente documentos de natureza 

diversa, para uma finalidade específica. Ver também: processo. (CAMARGO; 

BELLOTTO, 1996, p. 32). 

 

PROCESSO 

unidade documental em que se reúnem oficialmente documentos de natureza diversa, 

no decurso de uma ação administrativa ou jurídica, formando um conjunto 
materialmente indivisível. Ver também: dossiê. (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 

62). 

 

A o que atribuem o uso da remissiva “ver também” em ambos os termos de um para o 

outro? 
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12. Podem explicar o contraponto entre a ideia de reunião informal no dossiê e a de reunião 

oficial no processo? 

 

13. “Unidade documental” é o mesmo que “item documental”? 

 

14. No dicionário para o termo “item documental” usa-se a remissiva “ver” para o termo 

“peça”, que se define como:  

 

PEÇA 

Unidade documental materialmente indivisível. Ver também: documento. 

(CAMARGO, BELLOTTO, 1996, p. 59). 

 

Por ser “materialmente indivisível”, podemos igualar o termo “peça” ao termo 

“processo”? 

 

15. Com relação as definições de “dossiê” e “processo” no Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional: 

 

dossiê 

Conjunto de documentos relacionados entre si por assunto (ação, evento, pessoa, 

lugar, projeto), que constitui uma unidade de arquivamento. Ver também processo. 
(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 80). 

 

processo 

Conjunto de documentos oficialmente reunidos no decurso de uma ação 

administrativa ou judicial, que constitui uma unidade de arquivamento. Ver também 

dossiê. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 138). 

 

Poderiam me dizer o que pensam de tais definições, e porque são um tanto quanto 

diferentes das definições do dicionário elaborado por vocês? 
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ANEXO A - Termo de autorização para gravação de voz de Silvia Estevão 
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ANEXO B - Termo de autorização para gravação de voz de Ana Maria Camargo 
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ANEXO C - Termo de autorização para gravação de voz de Heloísa Bellotto 
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