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RESUMO  

 

 

Pesquisa que aborda a política de indexação para fotografias em arquivos. O objetivo do estudo 

é compreender e analisar a relevância e a utilidade da construção e aplicação de uma política 

de indexação no âmbito de um arquivo público. Utiliza como procedimentos metodológicos a 

pesquisa bibliográfica seletiva nas áreas da Arquivologia, Ciência da Informação e História e a 

pesquisa documental realizada nos diários oficiais da Prefeitura do Distrito Federal e da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa de campo é desenvolvida no âmbito do 

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, cujo objeto de estudo é o acervo fotográfico das 

diretorias e secretarias de Viação e Obras, produzidos pelo executivo municipal da cidade do 

Rio de Janeiro, entre os anos 1903-1960. Como resultado, é possível identificar as diferenças 

dos Arquivos para outras unidades da informação, a natureza do documento fotográfico e o uso 

da categorização como procedimento de indexação para a representação do conteúdo das 

fotografias e abranger o maior número possível de usuários. Apresenta-se uma proposta de 

política de indexação tendo em conta o acervo fotográfico estudado. 

 

Palavras-chave: Indexação (Arquivos). Política de indexação (Arquivos). Fotografias 

(Arquivos).  Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – AGCRJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The research addresses the indexing policy in photographic records in archives. The objective 

of this study is to understand and analyze the relevance and usefulness of the construction and 

application of an indexing policy in the scope of a public archive. As qualitative methodological 

procedures, a selective bibliographic research in the areas of Archival Science, Information 

Science and History was used; the documentary research is based in the official gazettes of the 

Federal District and the City of Rio de Janeiro Municipalities. The field research is developed 

at the City of Rio de Janeiro General Archives and the object of study are photographic records 

of the directorates and secretariats of Public Transport and Construction, produced by the 

municipal executive of the city of Rio de Janeiro, between the years 1903-1960. As a result, it 

is possible to identify differences of the Archives from other units of information, the nature of 

the photographic records and the use of categorization as an indexing procedure to represent 

the content of pictures and reach the largest possible number of users. A proposal for an 

indexing policy is presented taking into account the studied photographic records. 

 

Keywords: Indexing (Archives). Indexing policy (Archives). Photographic records 

(Archives). Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – AGCRJ. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A política é a arte ou ciência de governar1, da filosofia aristotélica, zoon politikon2, até 

as atuais políticas públicas, demonstram a necessidade e a capacidade humana e institucional 

de se organizar e de se relacionar, em prol do bem comum, da sociedade.  

Diante disto, esta pesquisa busca compreender a importância de se estabelecer uma 

política de indexação para Arquivos, e especificamente, uma política de indexação para 

arquivos fotográficos que registraram seis décadas da paisagem urbana da cidade do Rio de 

Janeiro, majoritariamente voltada para obras públicas executadas pelo executivo municipal. 

Fujita (2012) pontua que a política de indexação não deve ser vista como uma lista de 

procedimentos, e sim, como um conjunto de decisões que demonstrem, e esclareçam os 

interesses, bem como, os objetivos institucionais e dos sistemas de recuperação da informação 

(SRI). Para a autora, é importante sublinhar, que o estabelecimento e a construção de uma 

política de indexação interessam não somente aos profissionais que realizam o tratamento 

temático de documentos, mas também aos gestores e dirigentes de sistemas de recuperação da 

informação, aos usuários e as próprias unidades de informação. 

Isto posto, indagamos qual a função de uma política de indexação em uma instituição 

arquivística e como a sua concepção pode auxiliar o Arquivo e seus usuários? Aprofundando a 

questão, arguimos ainda a relevância de se estabelecer diretrizes específicas para arquivos 

fotográficos, visando uma eficiente recuperação da informação. 

A Arquivística levou décadas para reconhecer a fotografia como um documento de 

arquivo, embora sua criação date de meados do século XIX. Conforme, Lacerda (2008), 

recorrendo ao exame de alguns manuais tradicionais da área, as fotografias só aparecem como 

um documento arquivístico em 1956, quando Schellenberg publica “Arquivos Modernos – 

Teoria e Prática”, ficando de fora de clássicos, como o Manual dos Holandeses (1898) e 

aparecendo como um mero anexo no texto de 1922 de Jenkinson. (LACERDA, 2008). Por outro 

lado, devemos pontuar que a fotografia como registro é vista nas preocupações e publicações 

de Paul Otlet (1868-1944), ao publicar o Tratado de Documentação, em 1934, o autor separa a 

documentação por partes, sobre os documentos propriamente ditos, escreve: “[...] Cada um 

deles é constituído por um conjunto de fatos ou ideias apresentados em formato de texto ou 

imagem.” (OTLET, 2018. p.5). 

Segundo Rayward (2018), para Paul Otlet: 

 
1 Definição do Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa: Michaelis  
2 Aristóteles, 1982, I, 2, 1253 a 2 e III, 6, 1278 b, 20.  
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[...] o conhecimento achava-se engastado em documentos que o objetificavam 

e lhe davam uma espécie de status público. Os documentos, entretanto, 

consistiam não apenas em palavras escritas ou impressas. Objetos, figuras e 

ilustrações, partituras musicais — qualquer coisa que tivesse valor 

probatório, que ‘documentasse’ algo, era um documento. (RAYWARD, 

2018, p.xiii, grifo nosso) 

 

A partir da compreensão do conceito e das especificidades do documento fotográfico, a 

pesquisa se dedica a trabalhar pautada nas indagações e lacunas relativos à política de 

indexação, nos procedimentos metodológicos, no processo de tomada de decisões que 

envolvem a construção de uma política no âmbito de uma instituição arquivística pública, e nos 

resultados e entregas que uma política de indexação pode prover para a própria instituição e 

para sociedade. Estabelecer uma política de indexação é uma decisão administrativa, e que 

reflete os objetivos das unidades de informação (MEDEIROS; BRÄSCHER; VIANNA, 2017), 

cujas diretrizes são fundamentadas em procedimentos de caráter técnico-científico. 

Para a elaboração desde estudo, pressupõe-se que a indexação é um processo, é uma 

técnica de representação do conteúdo (conceitos/assuntos) de forma condensada de um 

documento para fins de sua recuperação e uso, mediante emprego da linguagem livre ou de 

instrumentos de indexação (CORDEIRO, 2019). A indexação pode ser sistematizada em duas 

importantes etapas3:  a analise conceitual, onde observa-se o conteúdo e a forma do documento, 

dividida em subetapas: leitura técnica, interpretação, seleção das ideias-chave e ainda, na 

formulação das declarações de assuntos ou preenchimento no caso do uso de categorias. A 

segunda etapa, é a representação/tradução na qual, segundo Cordeiro (2019) é realizada a 

“transposição das declarações de assuntos ou das categorias de análise para a linguagem do 

sistema verbal (tesauro, lista de cabeçalhos de assunto, vocabulários controlados) ou notacional 

(notações de um esquema de classificação)” (CORDEIRO, 2019). 

Para Lancaster (2004), a indexação é realizada a partir de um processo de Análise 

Conceitual, executada pelo indexador, etapa na qual são extraídos e selecionados os conceitos, 

 
3 Essas etapas também podem ser denominadas de outras formas, como Determinação do assunto e Tradução dos 

conceitos nos termos da linguagem de indexação (UNISIST, 1981); Exame do documento e estabelecimento do 

assunto de seu conteúdo; identificação dos conceitos presentes no assunto e Tradução desses conceitos nos termos 

de uma linguagem de indexação (Norma 12.676, ABNT, 1992). Para Chaumier (1988) as etapas são 

Reconhecimento e extração de conceitos e Tradução desses conceitos em linguagem natural. Van Slype (1991) 

compreende as etapas como conhecimento do conteúdo do documento; escolha dos conceitos a serem 

representados, baseando-se na aplicação da regra da seletividade e exaustividade, e a segunda etapa como a 

Tradução dos conceitos selecionados da forma em que aparecem impressos no documento para os descritores do 

“thesauros” aplicando a regra da especificidade e incorporação dos elementos. Robredo (2005) denomina as duas 

etapas como Análise conceitual do conteúdo do documento e Expressão dessa análise por meio de códigos, 

palavras ou frases representativas do assunto; tradução das descrições dos assuntos para a linguagem de indexação 

e organização das descrições de acordo com a sintaxe da linguagem de indexação. (FUJITA, 2009, p.25) 
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e posteriormente, a tradução, quando esses conceitos/ideias-chave são traduzidas por termos 

autorizados de uma Linguagem Documentária Verbal (LDV): 

Segundo Lancaster (2004) 

[...] a indexação de assuntos é normalmente feita visando atender às 

necessidades de determinada clientela – os usuários de um centro de 

informação ou de uma publicação especifica. Uma indexação de assuntos 

eficiente implica que se tome uma decisão não somente quanto ao que é tratado 

no documento, mas também que se reveste de provável interesse para 

determinado grupo de usuários. (LANCASTER, 2004, p. 9) 

 

O principal objetivo da operação de indexação, a partir da sistematização de conteúdo, 

é tornar a sua recuperação eficiente, logo, ela deve ser precisa e rápida. Após as etapas de análise 

e tradução para uma LDV, os dados e termos devem ser inseridos em um Sistema de 

Recuperação de Informações (SRI), os quais necessitam ser planejados adequadamente, com 

objetivos claros, fatores que devem ser decididos e elaborados na política de indexação da 

instituição (CORDEIRO, 2000).  

O objetivo geral deste estudo é compreender e analisar a relevância e a utilidade da 

construção e aplicação de uma política de indexação nos Arquivos, especificamente para 

acervos fotográficos, no âmbito de uma instituição arquivística pública, a partir da elaboração 

de uma proposta de política de indexação condizente ao acervo fotográfico das diretorias e 

secretarias de Viação e Obras sob custódia do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. O 

que se desdobra em nossos objetivos específicos, que são:  

1. Identificar na literatura os conceitos e a elaboração de políticas de indexação para 

instituições arquivísticas;  

2. Analisar políticas de indexação já publicadas de instituições com acervos fotográficos; 

3. Elaborar uma proposta de política de indexação para o acervo do AGCRJ; 

4. Contextualizar o uso da fotografia como documento de arquivo;  

5. Contextualizar o uso da fotografia como documento na Prefeitura do Distrito Federal – 

Rio de Janeiro. 

A pesquisa justifica-se, primeiramente, na contribuição para o campo da Arquivologia, 

referente ao diálogo da política de indexação com e para os Arquivos, visando especificamente 

o tratamento temático para os acervos fotográficos. A teoria da indexação é um tema 

amplamente debatido, e a política de indexação é muito cara aos estudos biblioteconômicos e 

da Ciência da Informação, entretanto menos discutido e analisado no campo dos arquivos.  

Nosso objetivo é avaliar e compreender a importância de se organizar e instituir uma política, 

avaliando, consequentemente, os impactos de não a ter, a partir da perspectiva da literatura 

publicada e de pesquisas de campo realizadas em algumas instituições, e da elaboração de uma 
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proposta de política de indexação para o acervo fotográfico sob custódia do Arquivo Geral da 

Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ). 

As indagações desta pesquisa surgiram na necessidade de se trabalhar o conjunto 

imagético, formado por cerca de 32 mil imagens, produzidas no âmbito da administração 

pública municipal, pelas secretarias/diretorias de Viação e Obras, imagens que registraram seis 

décadas do século XX e diversas transformações urbanas na cidade, passando pelo período 

conhecido como “bota- abaixo” de Pereira Passos (1902-1906), as transformações do Estado 

Novo sob os olhares da administração de Henrique Dodsworth (1937-1945), até findar-se na 

década de 1960, com a instituição do Estado da Guanabara. 

O acervo sempre gerou inquietações na equipe do AGCRJ e um desejo de tratá-lo, mas 

diante de um desafio: como? Como encarar um conjunto de grandes proporções, com 

pouquíssimos registros, sem instrumentos? Como indexá-los? Qual a melhor maneira de 

representar essas imagens possibilitando ao usuário uma busca eficiente? Quais elementos 

descrever, sem condenar esses documentos ao esquecimento? De tal modo, a instituição sentiu 

a necessidade de potencializar a recuperação da informação contida nessas imagens. O AGCRJ, 

especificamente, a Subgerência de Documentação Especial, observou ser necessário atos de 

normalização. 

A motivação do presente estudo parte dos desafios arquivísticos, das pesquisas e 

trabalhos empenhados e vivenciados pela equipe do AGCRJ ao tratar e organizar esse acervo, 

respeitando as os preceitos arquivísticos, concomitante aos desafios de aplicá-las às 

especificidades da fotografia. O documento fotográfico desnuda fragmentos da paisagem 

urbana que desapareceram, constituindo tanto uma “memória visual” de quem vê, com 

igualmente a intencionalidade do autor. Para Roland Barthes, “o que a fotografia reproduz ao 

infinito só ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se 

existencialmente” (BARTHES, 1984, p. 13). Partindo desta premissa, o conjunto documental 

mencionado é uma representação iconográfica dos acontecimentos políticos, estruturais, 

históricos e sociais que determinaram e caracterizaram a cidade do Rio de Janeiro tal qual a 

vemos hoje e sua ligação com as transformações efetivadas durante século XX. O espaço da 

urbe é, ao mesmo tempo, matéria e tema de natureza histórica e de domínio político. Sua 

paisagem expõe as marcas do exercício do poder público municipal, mas sobretudo na 

representatividade e o caráter sociocultural. 

Em face do exposto, a pesquisa justifica-se pela ampliação e aproximação no diálogo 

entre a política de indexação e as políticas arquivísticas, com o olhar dedicado aos acervos 

imagéticos. As fotografias são documentos arquivísticos que em muito contribuem para os 
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estudos administrativos, probatórios e históricos, atendendo a um público multidisciplinar, 

entretanto, por ser tratar de um documento com elementos de descrição característicos ao seu 

suporte, necessitam igualmente, serem vistas, representadas e analisadas com olhares 

específicos.  

 O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa exploratória e descritiva, e em 

relação à abordagem dos dados é qualitativa. O trabalho está dividido em nove seções, na 

Introdução apresentamos o estudo, o problema da pesquisa, nossos objetivos e justificativa, 

posteriormente na seção A Arquivologia e os arquivos públicos, são mencionados os conceitos-

chave para a disciplina Arquivística, suas funções, especialmente no âmbito dos arquivos 

públicos e dos arquivos públicos municipais, dividida em quatro subseções dedica-se também 

a trajetória do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, ao longo dos seus 127 anos de 

história. Na seção O objeto do estudo: o acervo e os Maltas, o objeto deste estudo é 

circunstanciado, as fotografias do acervo de Viação e Obras sob custódia do AGCRJ 

acompanham, par e passo, a trajetória de Augusto Malta, e seus dois filhos, Aristógiton e Uriel 

Malta, enquanto fotógrafos oficiais da Prefeitura do Distrito Federal, entre os anos de 1903-

1960. 

A seguir, na seção A Indexação: Contextos e Teorias, centramos o estudo nas diferentes 

abordagens teóricas da indexação, baseadas nos textos de Guimarães (2009), Gil Leiva (2012), 

UNISIST (1981), e a partir do texto de Pret e Cordeiro (2018) buscamos apresentar a 

aproximação da classificação facetada aos estudos do Classification Research Group. A 

próxima seção, Indexação em Arquivos aprofundamos as questões relativas à atividade da 

indexação nas instituições arquivísticas e na indexação de acervos fotográficos. Na seção 

Políticas de indexação, tratamos os conceitos, objetivos e elementos que devem estar presentes 

na elaboração de uma política de indexação para unidades de informação, com base nos artigos 

de Cesarino (1985), Carneiro (1985) e Fujita (2012), buscamos avaliar os elementos indicados 

pelos autores, aliados as especificidades dos arquivos e da fotografia.  

A seção Procedimentos Metodológicos, descreve os procedimentos e métodos aplicados 

para o desenvolvimento da pesquisa. Na seção, Resultados e Discussão, elaboramos, como 

resultado da pesquisa, a proposta de política de indexação para o acervo fotográfico de Viação 

e Obras sob custódia AGCRJ, e discutimos os resultados obtidos.  

Por fim, na conclusão, além do debate acerca dos resultados, dissertamos sobre os 

objetivos atingidos e a resposta ao problema da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Para embasar o referencial teórico desta pesquisa, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica seletiva nas áreas da Arquivologia, da Ciência da informação e da história, cujo 

os procedimentos são detalhados na seção 8. Destas pesquisas, selecionamos autores para 

nortear o estudo, do mesmo modo, foram realizadas consultas em publicações, teses e 

dissertações com a temática relacionada a política de indexação, indexação de fotografias, a 

Arquivologia, fotografia e história visual. Em decorrência das poucas publicações especificas 

para o tema “indexação em arquivo”, optamos por não trabalhar com nenhum recorte temporal. 

O referencial teórico desta pesquisa foi dividido nas seguintes áreas para análise: a 

Arquivologia, seus conceitos chaves e os arquivos públicos, a indexação, subdivida em 

indexação em arquivos e indexação para fotografias, e por fim, sobre as diretrizes para a 

elaboração de uma política de indexação. Assim, buscou-se embasar o estudo 

contextualizando a teoria da indexação, na representação da informação e organização do 

conhecimento, ponderando a construção e a aplicação de políticas e políticas especificas para 

acervos imagéticos, nas instituições arquivísticas.  

Alinhados aos estudos da teoria da indexação, objetivou-se analisar e aproximar o eixo 

da política de indexação às políticas arquivísticas, evidenciando ainda, a concepção da 

fotografia como documento, bem como, contextualizando a sua criação, popularização e seu 

uso na administração pública como um documento de valor probatório, na perspectiva da 

arquivística. A pesquisa realizada nessas seções buscou dar fundamentação teórica ao estudo, 

objetivando avaliar da importância da elaboração de uma política de indexação para os arquivos 

e especificamente na construção de uma proposta de política para o acervo sob custódia do 

AGCRJ. 

Neste estudo, adota-se a noção de documento arquivístico em qualquer suporte, formato 

ou gênero, como resultantes de atividades desenvolvidas por pessoas ou instituições, 

explicitando sua relação e vínculo com os produtores e entre si. Fundamentado nos manuais da 

área, e nos textos de Schellenberg (2006), Rousseau e Couture (1998) e no o Dicionário 

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

texto de Heredia Herrera (1993), que define: 

Arquivo é um ou mais conjuntos de documentos, seja qual for sua 

data, sua forma e suporte físico, acumulados em um processo natural 

por uma pessoa ou instituição pública ou privada no transcurso de sua 

gestão, conservados, respeitando aquela ordem, para servir como 

testemunho e informação para a pessoa ou instituição que os produz, 

para os cidadãos ou para servir de fontes de história. (HEREDIA, 

1993, p. 89) 
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O documento de arquivo, independe de seu suporte ou formato, sua natureza é 

determinada pelo seu contexto de produção e pelos vínculos que possuem com seu produtor e 

entre si, são as relações orgânicas dos documentos. Segundo Mariz e Cordeiro (2018): 

[...] essa é uma noção central na Arquivologia: a relação orgânica que 

os documentos mantêm. O conjunto dos documentos reflete a 

trajetória de um indivíduo (ou instituição), um documento isolado não 

permitiria uma visão integral das atividades do órgão e/ou pessoa 

física. Esse princípio de relação orgânica que permeia o acervo faz 

com que cada um dos documentos seja absolutamente singular. 

(MARIZ; CORDEIRO, 2018, p. 6087) 

 

No tocante aos arquivos, documentos fotográficos, história da fotografia, foram 

selecionados alguns autores, como, Eastwood (2016), Schellenberg (1956), Jenkinson (1922), 

Ana Maria Mauad (2018), Aline Lacerda (2008) e Peter Burke (2001).  

Mauad (2018) afirma: 

A produção fotográfica no século XX, associou-se às práticas de 

registro do social, servindo para documentar as condições da vida de 

diferentes setores sociais, os deslocamentos humanos, conflitos e 

situações-limite. (MAUAD, 2018, p. 126) 

 

Assim, buscamos estudar as imagens, contextualizando sua produção e seus vínculos 

com o executivo municipal, para posteriormente, ao compreender esses contextos e as suas 

especificidades, optar pela metodologia mais adequada para a representação das informações 

contidas no documento imagético. 

No tocante a indexação, política de indexação e indexação de fotografias, visando 

compreender os seus usos, métodos e aplicações, destacam-se autores os seguintes autores: 

Fujita (2012, 2018), Cordeiro (2000, 2013), Cesarino (1985), Carneiro (1985) UNISIST (1981), 

Shatford (1986), Smit (1996), Lancaster (2004), Boccato e Fujita (2006), Medeiros e Bräscher 

(2020), Bräscher e Vianna (2017). Neste levantamento buscou-se analisar as abordagens da 

indexação, suas etapas e processos, o estabelecimento de políticas institucionais, suas 

estratégias e objetivos, e as especificidades da indexação em conjuntos fotográficos. 

Esta pesquisa, dedica-se ao trabalho no âmbito da disciplina Arquivística, e a sua 

aproximação com a organização do conhecimento e a recuperação da informação, através do 

processo da indexação, a fim de destacar as especificidades dos arquivos institucionais e do 

documento de arquivo, em especial os documentos imagéticos, ressaltando igualmente, os 

princípios e funções da arquivologia. 
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3 A ARQUIVOLOGIA E OS ARQUIVOS PÚBLICOS  

  

Nesta seção apresentamos a natureza dos arquivos, contextualizando brevemente a 

trajetória das instituições, do Arquivo público e do documento arquivístico, a partir da 

legislação brasileira e de autores da área. Também abordaremos as funções de um arquivo 

público municipal, bem como, o histórico do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 

durante o contexto administrativo do executivo municipal da cidade do Rio de Janeiro, ao longo 

dos séculos XX e XXI.  

 Vale destacar, o texto de Malverdes e Lopez (2016, p. 69), sobre as imagens:  

A imagem fotográfica exerce um importante papel na transmissão, na 

conservação e na visualização das atividades políticas, sociais, 

científicas ou culturais da humanidade, de tal maneira que as 

fotografias se erigem em verdadeiros documentos sociais. 

(MALVERDES; LOPEZ, 2016, p. 69) 

 

 Isto posto, adentramos na temática da natureza dos arquivos, dos documentos, seus 

conceitos, as funções arquivísticas, e os princípios basilares da arquivística. 

 

3.1 A NATUREZA DOS ARQUIVOS 

 
Quando falamos da natureza de uma coisa, estamos falando da 

combinação específica de qualidades inerentes a ela por sua origem e 

constituição. Estamos tentando caracterizar ou descrever as 

propriedades ou os atributos que ela possui. Para estabelecer uma 

dessas suposições é preciso compreender que os arquivos são criações 

sociais no sentido de serem um produto da sociedade humana. 

(EASTWOOD, 2016) 

 

 Para Eastwood (2016), quando pensamos em natureza, estamos tentando caracterizar 

algo a partir das suas qualidades, neste caso, as propriedades e atributos que são inerentes aos 

documentos e aos arquivos. O autor afirma que a discussão sobre a natureza dos arquivos e a 

discussão sobre a natureza dos documentos são interdependentes, já que os arquivos são 

constituídos de documentos e os documentos constituem os Arquivos (EASTWOOD, 2016, p. 

21). 

 Durante o século XIX, com a inauguração do Arquivos Históricos enquanto instituições 

ocorre uma revolução no pensamento arquivístico (EASTWOOD, 2016, p. 21), e se lançam as 

concepções dos princípios basilares da arquivologia, como o princípio da proveniência e da 

ordem original. Segundo Eastwood (2016): 

Ao final daquele século, arquivistas com sólida formação em história, 

idiomas antigos, paleografia e diplomática tornaram-se necessários 

pare lerem e compreenderem documentos antigos e, após algum 

tempo, passaram a dominar as principais instituições públicas 

arquivísticas da Europa. (EASTWOOD, 2016, p. 21) 
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Nesse contexto, de acordo o ‘Manual dos Holandeses’, publicado em 1898 e traduzido 

pelo Arquivo Nacional do Brasil em 1960, descrevia “o arquivo é com um todo orgânico, um 

organismo vivo, que cresce, toma forma e passa por transformações em consonância com leis 

fixas”. A visão tradicional da arquivologia reforça o conceito que os documentos de arquivo, 

surgem naturalmente em decorrência de um processo, da realização das atividades de seu 

produtor, um todo orgânico, como apontam os holandeses. É importante sublinhar, que 

evidentemente, o pensamento clássico europeu favoreceu os arquivos institucionais, fazendo 

uma distinção entre os arquivos públicos e os arquivos privados, e entre as coleções artificiais 

e fundos de arquivo (EASTWOOD, 2016). 

Para Terry Cook (2017): 

Praticamente todos os modernos arquivistas concordam com as afirmações 

relativas à importância do respeito aos fundos e os princípios relacionados da 

proveniência e da ordem original. Por quê? Aderindo a esses princípios, os 

arquivistas podem preservar a natureza orgânica de arquivos como prova 

de transações. Por meio dessa adesão, o caráter probatório dos arquivos fica 

protegido, uma vez que os documentos inerentemente refletem as funções, 

programas e atividades da pessoa ou instituição que os produziu. Arquivos 

não são coleções artificiais adquiridas, arranjadas e descritas inicialmente por 

tema, local ou tempo, e sim em uma relação contextual, orgânica e natural com 

sua entidade produtora e com os atos de sua produção. (COOK, 2017, p. 9, 

grifo nosso) 

O princípio da proveniência é basilar na Arquivologia, Rousseau e Couture (1994, p.  

79) afirmam que “o princípio da proveniência é a base teórica, a lei que rege todas as 

intervenções arquivísticas” e o definem como: 

[...] princípio fundamental segundo o qual os arquivos de uma mesma 

proveniência não devem ser misturados com os de outra e devem ser 

conservados segundo a sua ordem primitiva, caso exista.” Ou: o principio 

segundo o qual cada documento de ser colocado no fundo donde provém e 

nesse fundo, no seu lugar de origem. (ROUSSEAU; COUTURE, 1994, p. 81) 

 

  Para os autores, o fundo de arquivo não existe sem que o princípio da proveniência seja 

aplicado, logo, é importante destacar o conceito de fundo de arquivo, segundo o Dicionário 

Brasileiro de Terminologia Arquivística - DIBRATE (ARQUIVO NACIONAL, 2005), um 

“conjunto de documentos da mesma proveniência.”. Neste dicionário, o termo fundo se 

equivale a um Arquivo, que por sua vez é conceituado como: “Conjunto de documentos 

produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no 

desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005). Rousseau e Couture (1994) afirmam que no plano canadiano, o fundo de 

arquivo é “conjunto de documentos de qualquer natureza reunidos automaticamente e 
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organicamente, criados e ou acumulados e utilizados por uma pessoa física ou moral ou por 

uma família no exercício das suas atividades ou das suas funções”. (ROUSSEAU, COUTURE, 

1994, p. 91). O fundo de arquivo pode ser aberto ou fechado. O fundo aberto é aquele em que 

irá continuar recebendo documentos, como o de uma secretaria de governo que ainda está ativa, 

e o fundo fechado é o que não irá receber novos documentos, por exemplo o conjunto 

proveniente de uma secretaria extinta ou de uma pessoa falecida. (ROUSSEAU, COUTURE, 

1994, p. 92).  

 Cook (2017), em uma visão pós-moderna4 e pós-custodial5, ao realizar um levantamento 

acerca da natureza e do conceito do fundo, faz uma reflexão: 

O fundo, dessa forma, deveria ser visto, antes de tudo, como ‘uma construção 

intelectual’ (EVANS, 1986, p. 249). Nos arquivos, o fundo é menos uma 

entidade física do que uma síntese conceitual de descrições de entidades físicas 

em nível de séries ou em níveis abaixo, e de descrições do caráter 

administrativo, histórico e funcional do(s) produtor(es) de documentos. O 

fundo é o ‘todo’ que reflete um processo orgânico no qual um produtor de 

documentos produz ou acumula séries de documentos, os quais apresentam 

uma unidade natural baseada em função, atividade, forma ou uso com- 

partilhados. (COOK, 2017, p. 62)  

 Para Cook (2017) é no cerne desse processo ou relação de ligação do produtor aos 

documentos que se encontra a essência da proveniência. Mas vale destacar, que “uma relação é 

por definição abstrata; não é algo concreto que se pode tocar ou arranjar ou empurrar para dentro 

de caixas de arquivo.” (COOK, 2017, p. 62).  Desta forma, um fundo é, para o autor “um 

conceito que expressa a interconexão dinâmica entre a descrição abstrata do(s) produtor(es) e a 

descrição concreta dos documentos reais (séries, dossiês/processos, itens documentais). 

(COOK, 2017, p. 62).   

Retomando a natureza do documento arquivístico, a corrente tradicional da 

Arquivologia, embalada pela sua tradição manualizada, em especial com as publicações dos 

holandeses (1898) e de Hilary Jenkinson6 (1922), é baseada na concepção do documento um 

todo orgânico, cujos documentos de um determinado conjunto estão entrelaçados em sua 

relação com o produtor e nas relações entre eles mesmos. Segundo Jenkinson (1922 apud 

 
4 Terry Cook inaugurou, em 1994, sob a expressão de uma “arquivística pós-moderna”, um campo de reflexões na 

tentativa de superar as visões positivistas calcadas em pressupostos de neutralidade e passividade. Conforme Cook, 

uma nova visão da Arquivologia deveria problematizar noções como a de autoridade, evidência e verdade 

(ARAÚJO, 2013, p.71). 
5 Arquivologia pós-custodial é a denominação para a corrente de pensamento que busca uma renovação no modo 

de saber e fazer para a Arquivística do século XXI. Surgida no Canadá, mais especificamente na cidade do 

Quebec. Foge do pensamento arquivístico custodial que trata o documento como um bem cujo valor se limita a 

servir unicamente à cultura ou à história (BRITO, 2005). 
6 A manual of archive administration, (1922). 
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Eastwood, 2016), os chamados arquivos orgânicos eram entendidos como dotados de uma 

estrutura, uma articulação e uma rede natural entre partes que são essenciais ao seu significado 

“[...] a qualidade de arquivo apenas sobrevive sem sofrer danos se esta forma e relação natural 

forem mantidas.”  A Arquivologia do século XIX dedicou-se aos estudos das entidades 

produtoras e de fundos fechados. Duchein (1983 apud EASTWOOD, 2016) descreve: 

O documento de arquivo está presente no cerne de um processo funcional, do 

qual ele é um elemento, por menor que seja. Ele nunca é concebido, 

inicialmente, como um elemento isolado. Ele sempre tem um caráter utilitário, 

que talvez só se manifeste claramente se ele mantiver seu lugar no todo dos 

demais documentos que o acompanham. (DUCHEIN, 1983, p. 67 apud 

EASTWOOD, 2016, p. 26) 

 

A visão tradicional da Arquivística, com o olhar para os documentos históricos e do 

documento como informação registrada em um documento impresso, se modifica com a 

chegada de uma segunda fase da Arquivologia, mais voltada para a administração. Inaugurada 

durante a segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, em função dos 

profundos avanços no ensino, na pesquisa, na tecnologia da informação e da comunicação, e os 

conceitos, tão enraizados do século XIX, de naturalidade, imparcialidade e neutralidade dos 

arquivos, também passam a ser debatidos, a gestão de documentos, as atividades de 

classificação, elaboração das tabelas de temporalidade e a ativa participação do arquivista na 

avaliação, seleção ou eliminação desses documentos permeiam essa segunda fase da 

Arquivologia. O arquivista passa a atuar, não somente centrado nos arquivos permanentes, nos 

fundos fechados e institucionais, mas na gênese no documento, sobre o fato, Eastwood (2016) 

escreve: 

Desde o momento em que os documentos são criados e passando por todos os 

processos de sua existência, sempre acontecem coisas que interferem sobre a 

sua formação. [...] Não é que os arquivos se desenvolviam nas mãos de seus 

criadores até chegarem a um momento no tempo em que, numa data fixa, eles 

iam parar nas mãos do arquivista. Eles estavam constantemente sujeitos à 

mudança. Os próprios arquivistas se envolviam de forma inevitável nesses 

processos, especialmente, como é de se esperar, em suas próprias atuações ao 

fazerem seguir adiante no espaço os documentos identificados como de valor 

permanente. (EASTWOOD, 2016, p. 34) 

 

Assim como o conceito da natureza dos Arquivos se modifica, par e passo, o de 

documento de arquivo também, em 1956, Theodore Schellenberg7 lança um dos maiores 

clássicos da Arquivologia, o livro “Arquivos Modernos – Teoria e Prática” e lança de vez a 

 
7 O trabalho de Schellenberg, que se tornou um marco na Arquivologia, que se constituiu a principal referência 

para os arquivistas americanos. Lopes (2000) chega a propor que, com Schellenberg, constitui-se segunda vertente 

da Arquivologia: a tradição norte-americana, essencialmente pragmática, que concebe um arquivista voltado para 

todos os tipos de arquivos, em oposição à corrente “tradicional”, francesa, italiana e espanhola, focada nos arquivos 

históricos (ARAÚJO, 2013, p. 67). 
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entrada do documento imagético nas terminologias da arquivologia moderna. Schellenberg 

define os documentos (records) como: 

Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies 

documentárias, independentemente de sua apresentação física ou 

características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou 

privada no exercício de seus encargos legais ou em função das suas atividades 

e preservados ou depositados para preservação por aquela entidade ou por seus 

legítimos sucessores como prova de suas funções, sua política, decisões, 

métodos, operações ou outras atividades, ou em virtude do valor informativo 

dos dados neles contidos. (SCHELLENBERG, 2006, p. 41, grifo nosso). 

 

Rousseau e Couture (1998) compreendem o documento de arquivo como o: 

 
[...] conjunto constituído por um suporte [...] e pela informação que ele contém, 

utilizáveis para efeitos de consulta ou como prova. [...] Documentos que 

contêm uma informação seja qual for a data, forma e suporte material, 

produzidos ou recebidos por qualquer pessoa física ou moral, e por qualquer 

serviço ou organismo público ou privado, no exercício da sua actividade. 

(ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 137) 

 

 No DIBRATE, documento é “Unidade de registro de informações, qualquer que seja o 

suporte ou suporte formato” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73), além de conceituar os 

documentos audiovisuais, cartográficos, o Arquivo Nacional (2005) inclui o documento digital 

“Documento codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional” 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 74) e o Documento eletrônico “Gênero documental 

integrado por documentos em meio eletrônico ou somente acessíveis por equipamentos 

eletrônicos, como cartões perfurados, disquetes e documentos digitais” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 75). 

 A partir da compreensão da natureza dos Arquivos e do documento de arquivo, 

destacamos aqui uma das principais funções arquivísticas, já citada, a descrição dos documentos 

de arquivo. A descrição, de acordo com Duranti (1993, p. 47) é “uma atividade de organização 

e representação de documentos arquivísticos”. Para Geoffrey Yeo (2016, p. 135), a “descrição 

é tanto processo, quanto produto”. 

 No DIBRATE (Arquivo Nacional, 2005) a descrição é “Conjunto de procedimentos que 

leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos para elaboração de 

instrumentos de pesquisa.” E complementa, referente a descrição multinível: 

Descrição que, levando em consideração a estrutura de organização 

de um acervo, permite a recuperação das informações dos 

documentos o integram em diferentes níveis, do mais genérico ao 

mais específico, estabelecendo relações verticais e horizontais entre 

eles. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 97, grifo nosso) 
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A descrição multinível é respaldada por uma norma internacional, a International 

Standard Archival Description - ISAD (G), desenvolvida pelo conselho Internacional de 

Arquivos, no Brasil, a norma foi adaptada e então desenvolvida a Norma Brasileira de 

Descrição Arquivística (NOBRADE), a descrição multinível é realizada a partir das unidades 

de descrição, ou seja, um documento ou conjunto de documentos, em qualquer forma física. 

(CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS, 2000). Essas unidades podem se 

constituir em fundos, seções, séries, dossiês ou itens documentais, como preconiza a norma. 

Vital e Bräscher (2016) afirmam que: 

Os processos de organização e representação da informação são desenvolvidos 

nos arquivos, especificamente, nas atividades de classificação e descrição 

arquivística. A classificação diz respeito à ordenação física e intelectual dos 

documentos, de forma hierarquizada e explicitando as relações entre eles. Já a 

descrição trata da organização e representação da informação 

objetivando gerir e recuperar os documentos. (VITAL; BRÄSCHER, 2016, 

p. 214, grifo nosso) 

 

 A representação da informação no âmbito da organização do conhecimento visa 

otimizar o processo de recuperação da informação e possibilitar seu acesso e uso. Vital, 

Medeiros e Bräscher (2017) afirmam que “A recuperação requer que a informação seja tratada 

e estruturada pelos processos conhecidos como Organização e Representação da Informação e 

do Conhecimento (ORIC)”. Bräscher e Café (2008), destacam: 

A organização da informação é, portanto, um processo que envolve a 

descrição física e de conteúdo dos objetos informacionais. O produto desse 

processo descritivo é a representação da informação, entendida como um 

conjunto de elementos descritivos que representam os atributos de um 

objeto informacional específico. (BRÄSCHER; CAFÉ, 2008, p. 5, grifo 

nosso) 

 

 As atividades de organização da informação e a função arquivística da descrição visam 

a otimização da recuperação da informação para os seus usuários, seja o usuário interno, 

externo, a administração pública ou a sociedade civil e destacamos, que de acordo com Costa 

(2011, p. 22 apud VAZ; ARAÚJO, 2015, p. 8), “o acesso é elemento indispensável para se 

compreender a relação entre instituição arquivística e usuário”, logo, se torna essencial, quando 

descrevemos e indexamos, que se tenha conhecimento do uso e dos usuários da instituição.  

 Nesta subseção, buscamos apresentar um panorama e alguns conceitos chaves da 

arquivologia que serão importantes no desenvolver deste estudo.  

 

3.2 ARQUIVOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 

 

 O Arquivo público é a ‘entidade coletiva pública, independentemente de seu âmbito de 

ação e do sistema de governo do país” e “arquivo integrante da administração pública” 
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(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 35). O arquivo público municipal é “mantido pela 

administração pública municipal, identificado como o principal agente da política arquivística 

nesse âmbito” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 33).  De acordo com o artigo 7º da Lei 

Federal nº 8.159 de 8 de janeiro de 1991: “Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, 

estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas funções administrativas, 

legislativas e judiciárias”. 

 Sobre as funções, a lei nº 8.159/1991, aos arquivos públicos compete: 

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. 9º - A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter 

público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública, na 

sua específica esfera de competência. 

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

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

Art. 19 - Competem aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão e o 

recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo Federal 

no exercício das suas funções, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos 

sob sua guarda. 

Art. 21 - Legislação estadual, do Distrito Federal e municipal definirá os critérios de 

organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e o 

acesso aos documentos, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Lei. 

O CONARQ (2014) destaca:  
 

O arquivo público municipal tem por finalidade formular e implementar a política 

municipal de arquivos, por meio da gestão, tratamento técnico, transferência, 

recolhimento, preservação e divulgação dos documentos arquivísticos, em qualquer 

suporte ou formato, garantindo, desta forma, pleno acesso à informação com vistas a 

subsidiar as decisões governamentais de caráter político administrativo, apoiar o 

cidadão na defesa de seus direitos, além de fomentar o desenvolvimento científico e 

divulgar o patrimônio documental. (CONARQ, 2014, p. 20) 

 

 Depreende-se assim, as funções de um Arquivo Público e especificamente a esfera de 

atuação do Arquivo Público Municipal. Os arquivos municipais são órgãos essenciais para o 

executivo municipal, em quesitos de transparência e governança pública, visando do acesso à 

informação, preconizados pela Lei nº 12.527/2011, a lei de acesso à informação – LAI. Os 

Arquivos Públicos, conforme a legislação vigente, enquanto instituições de Estado existem para 

atuar no âmbito da gestão de documentos e da governança, e como instituição de custódia, 

existem para preservar a memória probatória, social e coletiva, garantindo os direitos do 

cidadão, nos dois campos em ambas as funções. 
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 Dito isto, na próxima subseção, vamos traçar o histórico do AGCRJ na administração 

do executivo municipal da cidade do Rio de Janeiro. 

 

3.2.1 O Archivo do Distrito Federal – Serviço de Arquivo Histórico (1893-1975) 

 

 O Archivo do Distrito Federal foi oficialmente fundado em 05 de agosto de 1893, a 

partir do decreto nº 44, assinado pelo prefeito Henrique Valadares (1893-1895), vinculado 

diretamente ao prefeito, foi instituído como um órgão autônomo e com as seguintes diretrizes: 

[...] de recolher, guardar, classificar e conservar os documentos de interesse para a 

história e a administração do Distrito Federal, sob qualquer ponto de vista; promover a 

conservação e a classificação dos documentos que interessassem aos negócios de 

qualquer natureza relativos à municipalidade; restaurar os livros, mapas, documentos 

manuscritos ou impressos, plantas, projetos de saneamento e de melhoramentos do 

Distrito Federal e de quaisquer outros documentos referentes à municipalidade. 

Conforme o artigo 21, inciso IV, do Decreto no 44, era sua incumbência reproduzir de 

forma impressa e publicar periodicamente os documentos históricos relevantes do seu 

acervo. Este periódico, intitulado Revista do Archivo do Districto Federal, deveria 

conter “todos os documentos que possam interessar a tal gênero de publicação”. 

(FERNANDES, 2011, p. 105) 

 No decreto nº 44, constava ainda a estrutura do órgão, que deveria ser formada por duas 

seções (História do Distrito Federal e Geral de Negócios Municipais). A instituição deveria ser 

dirigida por um diretor-arquivista (FERNANDES, 2011). Embora oficialmente instituído em 

1893, vale sublinhar que os acervos em depósito no AGCRJ, remontam a refundação da cidade 

de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1567, o arquivo herda todo o acervo do Arquivo na 

Câmara do Senado, Kushnir e Horta (2014) destacam: 

Com a Proclamação da República, em 07/12/1889 (DECRETO nº 50 “A”) a Câmara 

Municipal foi extinta e criado o Conselho de Intendência, também foi extinto o 

Município Neutro e criado o Distrito Federal. O Arquivo da Secretaria da Câmara 

Municipal passa para o Conselho de Intendência (Arquivo da Intendência de Instrução 

e Estatística). Em 1892, com a Lei Orgânica (17/12/1892), o Arquivo da Câmara foi 

transferido para o âmbito do Poder Executivo municipal. Em 05/08/1893 (DECRETO 

nº 44), como Diretoria do Arquivo do Distrito Federal subordina-se diretamente ao 

Prefeito. (KUSHNIR; HORTA, 2014, p. 80) 

 

 Para contextualizar este estudo e o nosso objeto, nesta subseção vamos nos ater aos 

recortes temporais entre 1893-1960, quando o Rio de Janeiro era capital da república, e entre 

os anos de 1960-1975, durante o estado da Guanabara.  

 Em 1893, o Arquivo teve sua primeira sede no Paço Municipal, localizado nas 

proximidades do antigo Campo da Aclamação, atual Praça da República, onde permaneceu até 

1944, contudo, é importante destacar, que ao longo dos anos, o Arquivo foi transferido inúmeras 

vezes dentro da administração da Prefeitura do Distrito Federal, nota-se que ao longo das 
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décadas, a instituição, criada e inserida diretamente no gabinete do prefeito, passa a decair no 

escalão, ocupando diversos espaços na estrutura organizacional8 , como destaca a autora Maria 

Célia Fernandes (2011), em 11 de julho de 1934, a partir do decreto nº 4.989, assinado pelo 

prefeito Pedro Ernesto, o Arquivo foi subordinado a Diretoria Geral do Patrimônio, Estatística 

e Arquivo, e passou a ocupar a posição de 5ª seção, da Subdiretoria de Estatística e Arquivo, 

sendo responsável pela manutenção do Museu Histórico da Cidade, criado pelo mesmo Decreto 

(FERNANDES, 2011). As atribuições dessa diretoria foram regulamentadas em 27 de fevereiro 

de 1935, pelo decreto nº 5.417, segundo a autora ao Arquivo foram atribuídas as seguintes 

funções: 

[...] incumbindo-o de recolher, classificar e conservar os documentos produzidos em 

outras repartições municipais que devessem ser arquivados de forma permanente. 

Coube ao ADF recolher de outras repartições, classificar, catalogar e inventariar os 

documentos de interesse da administração, bem como os que pudessem servir de fontes 

aos estudos da história da cidade; arquivar os autógrafos dos decretos e leis, 

requisitando-os, por meio da 2ª Subdiretoria de Estatística e Arquivo, à medida que 

fossem sendo publicados; manter catalogada uma livraria selecionada de obras sobre a 

história e a administração do Distrito Federal e organizar uma mapoteca sobre a cidade 

do Rio de Janeiro, composta por mapas, plantas e estudos topográficos sobre o território 

distrital e regiões limítrofes. (FERNANDES, 2011, p. 193) 

 

 Para Fernandes (2011) o Arquivo, enquanto uma simples seção não pôde ordenar de 

forma eficiente e correta o recolhimento da documentação produzida em outras diretorias ou 

secretarias gerais da administração municipal. A instituição não conquistou “uma posição que 

lhe possibilitasse supervisionar e coordenar os recolhimentos de documentos em repartições 

hierarquicamente superiores, ainda que estas funções constituíssem uma das suas principais 

atribuições legais” (FERNANDES, 2011). 

 Em 1935 é alocado para a Diretoria Geral do Interior da Secretaria Geral do Interior e 

Segurança. Diversas foram as mudanças na estrutura da PDF, e consequentemente na 

distribuição do Arquivo e das suas funções para a prefeitura. Algumas outras alocações9 

 
8 Incorpora-se à Diretoria Geral do Interior e Estatística, em 18/06/1894 (DECRETO nº 102); Em 17/12/1900 

(DECRETO nº 785), passou de Diretoria a Seção de Arquivo Geral da Diretoria Geral do Interior e 

Estatística; Em 03/01/1901 (DECRETO nº 226), torna-se 3ª Seção de Diretoria Geral de Estatística; Em 

12/08/1902 (DECRETO nº 303), passa a 2ª Seção da Subdiretoria da Diretoria Geral de Polícia 

Administrativa, Arquivo e Estatística. Em 05/10/1914 (Lei nº 1.641) subordina-se à Diretoria Geral de 

Estatística e Arquivo. Em 22/07/1919 (DECRETO nº 1.372) cria-se a Diretoria do Arquivo do Distrito 

Federal subordinado ao Prefeito; O Decreto 1.388, de 31/07/1919, anula o Decreto nº 1.372, e o Arquivo 

subordina-se como Seção de Arquivo Geral à Diretoria Geral de Estatística e Arquivo; Em 11/07/1934 

(DECRETO nº 4.989) subordina-se à Diretoria Geral de Patrimônio, Estatística e Arquivo; Em 27/02/1935 

(DECRETO nº 5.417) constitui a 5ª Seção da 2ª Subdiretoria de Estatística e Arquivo. (KUSHNIR; HORTA, 

2011, p. 80). 
9 Em 02/09/1935 (DECRETO nº 17) aloca-se na Diretoria Geral do Interior da Secretaria Geral do Interior e 

Segurança; Em 04/06/1937 (DECRETO nº 5.971) como Seção de Arquivo Geral da Subdiretoria Geral de Interior 

e Estatística. Em 11/01/1940 (DECRETO nº 6.620) passa a integrar o Departamento de Biblioteca e Documentação 

da Secretaria Geral de Educação e Cultura como Serviço de Arquivo Geral; Em 25/03/1940 (DECRETO nº P-24) 



25 

 

ocorrem durante as gestões de Pedro Ernesto (1931-1936) e de Henrique Dodsworth (1937-

1945), que atuou como interventor do Distrito Federal, durante o Estado Novo. Em 1944, ocorre 

a primeira mudança da sede física da instituição, Kushnir (2018) destaca: 

No panorama de alterações da burocracia administrativa, o Archivo do Distrito 

Federal passou por diversos nomes, subordinações e endereços desde 1893, 

continuando a funcionar no prédio do Paço Municipal até a sua demolição para 

a abertura da Avenida Presidente Vargas, nos anos 1940. (KUSHNIR, 2018) 

 

 Em 1º de junho de 1944 o Arquivo, já como Serviço de Arquivo Geral, subordinado 

Departamento de História e Documentação da Secretaria Geral de Educação e Cultura, foi 

transferido para o antigo Palácio das Festas, na Rua Santa Luzia, nº 11. Em entrevista concedida 

a Beatriz Kushnir e Sandra Horta em 2008, a museóloga Maria Augusta Machado, afirma:  

Com a demolição do prédio construído por Pereira Passos, o Arquivo e a 

administração do novo departamento foram transferidos para um antigo 

pavilhão da Exposição do Centenário da Independência, onde estavam vários 

serviços municipais, ao lado do Museu Histórico. O Arquivo ocupou a parte 

subterrânea do prédio, seus gestores eram Noronha Santos, dr. Madeira e o 

Restier Gonçalves, que levavam muito bem. E a cúpula não mexia, não dava 

palpite, respeitava, por isso era um arquivo de primeira qualidade. O Serviço 

Administrativo ocupava um espaço reduzido no segundo andar do prédio. O 

também recém-criado Serviço de Museus desmembrou-se do conjunto. 

(KUSHNIR; HORTA, 2011, p.  28) 

 

 Em 1960 ocorre uma mudança administrativa na cidade do Rio de Janeiro, durante o 

governo de Juscelino Kubitschek a capital federal é transferida para Brasília e o Rio de Janeiro 

se transforma no Estado da Guanabara, instituído em 14 de abril de 1960, pela promulgação da 

Lei nº 3752. No dia 21 de abril de 1960, o distrito federal é oficialmente transferido para 

Brasília, e a legislação “determinou que a cidade-estado ocupasse o mesmo território do antigo 

Distrito Federal, como previa a Constituição Federal de 1946, estabelecendo que a capital e a 

sede do governo estadual se localizariam na cidade do Rio de Janeiro” (FERNANDES, 2011). 

 Em 1962, o Arquivo passa a denominar-se como Serviço de Arquivo Geral do 

Departamento de História e Documentação da SEEC do Estado da Guanabara. Em 1963 o 

Arquivo é novamente transferido de sua sede física e passa a funcionar na Avenida Pedro II, 

em São Cristóvão, no prédio do Palácio da Marquesa de Santos, atual museu do Primeiro 

Reinado, de acordo com Maria Augusta Machado o ambiente era insalubre, Fernandes (2011) 

também afirma que a mudança não seguiu nenhum tipo de rigor e protocolo arquivístico, e parte 

do acervo foi perdida ou deteriorada. Machado (2008) relata: 

O local escolhido, ou possível, era um prédio histórico, onde funcionava um 

centro de vacinação. Sem que se tenha sequer preparado o espaço para recebê-

 
o Serviço de Arquivo Geral integra o Departamento de História e Documentação da Secretaria Geral de Educação 

e Cultura, onde permanece até 1962 (KUSHNIR; HORTA, 2011, p.80). 
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lo, o Arquivo do Senado da Câmara foi levado para lá́. Curta permanência. O 

Corpo de Bombeiros interditou o prédio pelo risco de eletricidade em péssimo 

estado de conservação. Foi urgente um novo pouso. O único encontrado foi um 

prédio de conserto de material escolar, com várias oficinas de reparo e depósito 

de milho, destinado à alimentação de cavalos pertencentes à Prefeitura. 

(KUSHNIR, HORTA, 2011, p. 35) 

 

Como apontado por Machado (2008), tempos depois o Arquivo foi novamente 

transferido, para a mesma rua, mas agora ocupava o segundo andar da oficina de móveis 

escolares, da Secretaria de Educação e Cultura. (KUSHNIR, 2018). Onde permaneceu até sua 

mudança para a sede atual, na rua Amoroso Lima, nº 15. Sobre isso, Cybelle de Ipanema, em 

entrevista a Kushnir e Horta (2008), ao ser indagada sobre onde se localizava a sede da Divisão 

de Patrimônio, esclarece: 

Uma maravilha!!! Sabe onde era? Em cima da oficina de móveis. Faziam 

lascas de madeira, serragem. De tarde, eles acendiam o fogo, embaixo da 

documentação da memória carioca. Realmente, incineravam os resíduos da 

oficina. [...] Havia arquivos de aço com negativos do Malta, aqueles 

negativos de vidro. Acho que, por infiltração, havia até́ água dentro das 

gavetas. (KUSHNIR; HORTA, 2011, p. 48, grifo nosso) 

 

 Em 08/07/1964, a partir do decreto nº 253, passa a Serviço de Arquivo Histórico da 

Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico do Departamento de Cultura da Secretaria de 

Educação e Cultura do Estado da Guanabara. Onde permanece, até 11/03/1976 (DECRETO nº 

334), quando passa a integrar a Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico do Departamento 

Geral de Cultura como Arquivo Municipal. (KUSHNIR, HORTA, 2011, p. 80). Em 1965, o 

Arquivo foi reorganizado nas seguintes seções: 1) Histórica; 2) Administrativa; 3) Legislativa; 

4) Jurídica; 5) Iconográfica; 6) Arquivos Particulares; e 7) Documentação Sonora. Nota-se, que 

em 1964 o Arquivo perde a função de Arquivo Geral, sendo reduzido a um serviço de arquivo 

histórico. 

 Se as mudanças de endereço e de estrutura já haviam, ao longo dos anos, prejudicado o 

controle e preservação do acervo do Arquivo, a Fusão da Guanabara traz um grande impacto 

para instituição, Júnia Guimarães e Silva (2008) comenta: 

A Fusão foi feita de uma forma tal que, por exemplo, documentos do Arquivo 

Municipal que estavam em exposição no Museu da Cidade ou no Museu do 

Primeiro Reinado, ou em vários outros museus espalhados pelo estado, ficaram 

nesses museus. Ainda estão com eles até́ hoje. E os livros de tombo dos museus 

ficaram com a Divisão de Patrimônio, porque até́ então todos pertenciam a um 

mesmo órgão, e como essa Divisão ficou no âmbito municipal, a 

documentação não foi transferida. (KUSHNIR; HORTA, 2011, p. 83) 

 

 Segundo o relato de Silva, muitos documentos do AGCRJ foram dispersados, como 

livros de tombo, plantas, acervo museológico, parte ficou no Museu da cidade, parte com o 

novo Estado do Rio de Janeiro, segundo Silva (2008), não houve disputa nenhuma em cima 
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desses bens, já que não havia nada no decreto da Fusão que permitisse ao novo município a 

reivindicar. Para Fernandes (2011) os anos de 1964-1979 é o período que ela denomina como 

a “tenaz resistência do Arquivo Histórico” durante 15 anos o Arquivo permaneceu em uma 

instalação completamente inadequada, uma mudança que causou grandes prejuízos ao acervo. 

 Nessa subseção, buscamos brevemente fazer um panorama da história do arquivo entre 

os anos de 1893-1975, numa tentativa de demonstrar como as mudanças estruturais, 

organizacionais, um corpo técnico não adequado ou insuficiente, e as mudanças físicas de sua 

sede, impactaram na missão institucional e refletem claramente as lacunas em seu acervo, que 

foi fragmentado, desorganizado e não controlado ao longo dessas décadas. Fernandes (2011) 

ao estudar os relatórios anuais e acervo da trajetória do AGCRJ, relata que por diversas vezes, 

os dirigentes do DHD e do Arquivo alertaram para as condições do acervo, das instalações 

precárias e para a importância de se alocar o arquivo em uma posição estratégica dentro da 

administração pública municipal. 

 A seguir, vamos apresentar o Arquivo Municipal, um pouco da trajetória do AGCRJ na 

nova Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e as mudanças significativas do órgão e da 

legislação no século XXI. 

 

3.2.2 Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 

 

 Em 15 de março de 1975, é promulgada a Lei Complementar nº 20, a Fusão do Estado 

da Guanabara e do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro retoma o lugar de município, e se inicia a 

gestão do Prefeito Marcos Tamoyo (1975-1979) na recém criada Prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro (PCRJ). No início da gestão de Tamoyo, o Arquivo Histórico permanecia vinculado 

à Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico (DPHA), da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura (SMEC), com a secretária Maria Terezinha Tourinho Saraiva, e o DPHA era dirigido 

pelo professor Trajano Garcia Quinhões (FERNANDES, 2011). Agora sob tutela da PCRJ, o 

Arquivo permanecia instalado na Avenida D. Pedro II, 400, compartilhando o seu espaço com 

a gráfica e a oficina. 

 Vale sublinhar que, de acordo com Fernandes (2011): 

Em 2 de maio de 1975, o Decreto nº 5 dispôs sobre a estrutura orgânica da Secretaria 

Municipal de Administração, estabelecendo a Superintendência de Documentação, 

definindo sua organização interna, suas competências e atribuições. Este Decreto 

manteve a separação entre os processos de arquivamento da documentação 

“administrativa” e “histórica”, encarregando a Superintendência de Documentação 

de classificar, arquivar ou eliminar os documentos da fase corrente e o Arquivo 

Histórico de guardar, classificar e preservar os documentos da fase permanente, 

produzidos e acumulados pela administração municipal. (FERNANDES, 2011, p. 276, 

grifo nosso) 
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 Permanece a concepção de Arquivo Histórico e as funções de gestão e administrativas 

são alocadas a outra instituição. Em 08 de outubro de 1975, no decreto nº 161 reorganizou a 

estrutura da PCRJ, e o Arquivo Municipal foi subordinado à DPHA, mas como um órgão 

autônomo, e com a seguinte estrutura: 1) Seção de Documentação; 2) Seção de Classificação e 

Catalogação; 3) Seção de Conservação e Restauração; e 4) Seção de Apoio Administrativo 

(FERNANDES, 2011). Em 11/03/1976 (DECRETO nº 334), em uma nova reestruturação, o 

Arquivo segue vinculado ao DPHA, como Arquivo Municipal. 

 O Arquivo da cidade faria mais uma mudança de sua sede física, sob a gestão da 

secretária de Educação e Cultura, Terezinha Saraiva. Em entrevista concedida a Kushnir e 

Horta, em 2007, ela afirma que em 1965: 

Por que lutei pelo Arquivo da Cidade? Porque eu tinha uma dívida que não consegui 

cumprir como secretária de Carlos Lacerda. Quando ele me ligou, convidando para ser 

secretária, ele disse assim: “Sobre Educação não tenho nada a dizer à senhora. Na área 

da Cultura queria três coisas, que a senhora se comprometesse comigo. Recuperar o 

Teatro João Caetano, que está abandonado; criar um Museu do Primeiro Reinado, na 

Casa da Marquesa de Santos, então abandonada; e acomodar o Arquivo da Cidade do 

Rio de Janeiro.” Quando cheguei à Secretaria de Educação e Cultura do Município do 

Rio, tinha uma preocupação que não consegui resolver: o Arquivo. (KUSHNIR; 

HORTA, 2011, p. 134) 

 

 Segundo Therezinha Saraiva (2007), passaram-se dez anos, e em 1975, quando ela 

assume a SMEC, ao procurar pelo Arquivo, ele permanecia em São Cristóvão, e ao visitar o 

local, acompanhada de Martinho de Carvalho e Walter Cunto, constatou que acervo estava 

ainda em condições piores, segundo seu relato, ao sair do Arquivo foi direto ao encontro do 

Prefeito Marcos Tamoyo, em busca de recursos para a construção do novo prédio do Arquivo. 

Após o encontro com o ministro Ney Braga10, Saraiva consegue o primeiro recurso e as obras 

são iniciadas, na cidade nova. 

 Silva (2008), então funcionária da instituição, durante a sua entrevista, faz um relato 

sobre a nova sede do Arquivo: 

Havia uma dificuldade muito grande na área de Arquivo, não havia nenhum Arquivo 

construído no Brasil até aquele momento. Havia apenas uma experiência em Curitiba, 

não era um Arquivo, era um centro de microfilmagem, que era o mais próximo a que se 

chegava de um prédio novo para Arquivo. O Arquivo Nacional não tinha prédio próprio, 

continuava na Praça da República, no prédio antigo. A literatura não falava das 

condições mais adequadas para construir um prédio de Arquivo. Existia um arquivo na 

Índia! Então, tinha um trabalho inteiro sobre temperatura, monções, como você deveria 

construir. Havia Arquivo na Indonésia, em países da Europa, com clima e situação 

diferentes daquela que nos foi apresentada. (KUSHNIR; HORTA, 2011, p. 87) 

 

 Para Silva (2008), o que determinou o projeto foi o local, haviam sido oferecidos dois: 

do lado do canal do mangue ou atrás dos toneis da companhia de gás. Segundo ela, a equipe 

 
10 Ney Aminthas de Barros Braga (1917-2000), foi Ministro de Educação do Brasil, entre 1974-1978. 
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teve muitos “problemas na fase inicial para resolver essas questões relacionadas ao macroclima, 

que seria em relação à região, e o microclima, que seria a parte interna.” (SILVA, 2008). E 

assim se seguiu as obras do primeiro prédio idealizado e construído para abrigar um Arquivo. 

Em 06/03/1979 (DECRETO nº 2.053) a instituição passa a integrar o Departamento de Cultura 

da Secretaria Municipal de Educação e Cultura como Arquivo Geral da Cidade do Rio de 

Janeiro; (KUSHNIR E HORTA, 2014). No dia 14 de março de 1979, às 18h30, no último dia 

da gestão de Marcos Tamoyo (1975-1979), o prédio do AGCRJ foi inaugurado. Na inauguração 

apenas o térreo e parte do primeiro andar estavam prontos. Silva (2008) relata, que o acervo 

permaneceu em São Cristóvão, e a equipe se dividia no trabalho, para então diretora, Lia 

Malcher o importante era ocupar o prédio, um ano depois, em 1980, os andares restantes ficaram 

prontos e o acervo veio. 

A história recente do AGCRJ se inicia neste ponto, a mudança da sede, uma estrutura 

melhor e inovadora, entretanto ao longo dos anos, o AGCRJ continuou vinculado a Educação, 

e posteriormente, majoritariamente habita as secretarias de cultura11. O AGCRJ terá grandes 

nomes em sua direção, como Lia Temporal Malcher (1979-1983), Helena Corrêa Machado 

(1984-1990), José Maria Jardim (1993), Paulo Elian dos Santos (1993-1995) e Beatriz Kushnir 

(2005-2020), diretores que se empenharam na busca por uma instituição arquivística pública de 

qualidade e aliada as suas funções. 

 Neste sentido, o cenário passa a mudar em 2003, durante a gestão do Prefeito César 

Maia (2001-2008), quando governo municipal regulamentou a Lei 3.404, de 2002, e se torna 

uma das primeiras cidades a adaptar a Lei de Arquivos, de 1991, a sua realidade. (KUSHNIR, 

2018). A lei municipal nº 3.404/2002, amplia os horizontes das atividades e funções do AGCRJ, 

atribuiu ao AGCRJ a competência da gestão documental do poder executivo municipal, e o 

torna o órgão gestor dos Sistema de Memória da Cidade. 

 Ao assumir o AGCRJ em 2005, Kushnir (2005-2020) ainda encontra uma instituição 

com problemas de infraestrutura e descontrole sob sua documentação, elabora o projeto de Guia 

de Fundos, para que assim, se pudesse ter um maior controle sobre a documentação. Busca 

 
11 Em 23/07/1984 DECRETO nº 4.622), passa a integrar a Diretoria de Patrimônio Cultural e Artístico do 

Departamento Geral de Cultura da SMEC; Em 31/10/1985 (DECRETO nº 5.424) passa a subordinar-se 

diretamente ao Departamento Geral de Cultura; Em 01/01/1986 (DECRETO nº 5.649), transfere-se para a 

Secretaria Municipal de Cultura, seguindo o Departamento Geral de Cultura; Em 11/08/1986 (DECRETO nº 

6.024), passa a subordinar-se ao Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural da Secretaria 

Municipal de Cultura; Em 01/01/1989 (DECRETO nº 8.327) subordina-se ao Departamento Geral de 

Documentação e Informação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes; Em 27/12/2000, 

pela LEI nº 3.172, que entra em vigor em 01/01/2001, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro do Departamento 

Geral de Documentação e Informação Cultural da Secretaria Municipal das Culturas; Em 30/01/2003 (DECRETO 

nº 22.614), passa a subordinar-se ao Gabinete do Secretário Municipal das Culturas, depois Secretário Municipal 

de Cultura. 
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recursos financeiros dentro e fora da PCRJ, com leis de incentivo para o tratamento e 

preservação do acervo. Em 2007 realizou o primeiro Censo dos Arquivos da PCRJ, com 

objetivo de mapear e identificar a documentação produzida pela prefeitura disponíveis para 

recolhimento. Ao longo dos anos, vários outros projetos foram aprovados, e o acesso a 

informação ampliado. O AGCRJ retomou os recolhimentos de acervo, públicos e privados, 

ampliou sua capacidade de depósito com a instalação de deslizantes, identificação de acervos e 

disponibilização dos instrumentos de pesquisa, o programa de gestão de documentos foi 

instituído, e manuais de boas práticas, recolhimento e captura de acervo foram produzidos e 

encaminhados a todos os órgãos da administração direta e indireta no âmbito do executivo 

municipal. 

 Em 2006, como tantas outras instituições cariocas, o AGCRJ foi furtado, e boa parte do 

acervo fotográfico foi levado, incluindo 19 álbuns produzidos pelo fotógrafo Augusto Malta. 

Em 2008, o AGCRJ inaugurava o Portal Augusto Malta, disponibilizando online cerca de 8000 

imagens de Augusto e dos seus filhos. Em 2011 o AGCRJ idealiza sua base de dados online, o 

Arquivo Virtual, baseada na Norma Brasileira de Descrição Arquivística, do modelo do Ica-

AtoM (hoje, o AtoM). Atualmente, a instituição possui diversos sítios online para 

disponibilização e divulgação de seu acervo, como o Arquivo Virtual, o Portal Augusto Malta, 

o Dicionário Biográfico da Administração Pública Municipal, além da Revista do Arquivo da 

Cidade e do prêmio de monografia Afonso Carlos Marques dos Santos, entre outros12. 

 Em 2013, sob a gestão Kushnir (2005-2020) finalmente o AGCRJ é transferido para a 

secretaria da Casa Civil. Segundo Kushnir (2018), a transferência do AGCRJ para a Casa Civil, 

seguiu uma: 

[...] tendência das instituições brasileiras que neste patamar da administração pública 

reforçam a missão das instituições de arquivo como, primeiramente, para atender à 

Governança por meio da Gestão de Documentos. E findo o trâmite e o processo 

administrativo, para embasar a produção de conhecimento, atendendo, portanto, 

ao campo do Legado, ofício dos Arquivos Públicos no mundo contemporâneo. 

(KUSHNIR, 2018, grifo nosso) 

 

 Entre 2013-2017 o AGCRJ permaneceu na Casa Civil, e conseguiu desenvolver 

amplamente as suas funções como órgão gestor da gestão documental, como pode ser observado 

a partir dos relatórios de gestão disponíveis no site. Em 2017, no início da gestão Marcelo 

Crivella (2017-2020) o AGCRJ foi alocado na Subsecretaria de Serviços Compartilhados, do 

Gabinete do Prefeito, até que, em 10 de setembro de 2018, o AGCRJ é realocado na Secretaria 

 
12 Disponíveis para consulta em: http://www.rio.rj.gov.br/arquivo 
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Municipal de Cultura, onde permanece até 01 de janeiro de 2021, quando passa a integrar a 

Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública, onde está atualmente. 

 Ao longo desta seção buscamos apresentar os conceitos chaves da arquivologia, 

algumas correntes do pensamento arquivístico, as funções de um Arquivo, especificamente de 

um arquivo público municipal, e a trajetória do AGCRJ, a compreensão do contexto histórico 

do AGCRJ é essencial para que se compreenda também o histórico de seu acervo, em especial 

do nosso objeto de estudo, que será analisado mais profundamente nas seções 4 e 8 deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4 O OBJETO DO ESTUDO: O ACERVO E OS MALTAS 

 
A experiência fotográfica do Novecentos redefiniu as formas de acesso aos 

acontecimentos históricos e sua inscrição na memória pública, a ponto de 

podermos contar a história do século XX por meio de suas imagens. Ao mesmo 

tempo, a produção de imagens fotográficas voltadas para o registro de 

processos, situações e sujeitos históricos contribui significativamente para a 

configuração dos sentidos atribuídos ao espaço público na contemporaneidade. 

(MAUAD, 2018, p. 125) 

 

Compreende-se que uma das características que precisam ser consideradas na 

elaboração de uma política de indexação para arquivos, é o contexto de produção de um 

determinado acervo e o que é especifico desse conjunto de documentos. No caso do nosso 

objeto de pesquisa, esse contexto está intrinsicamente ligado a trajetória da família Malta 

enquanto fotógrafos oficiais da PDF. 

Augusto Malta (1864-1957), nascido na cidade de Mata Grande (AL) – que então se 

chamava Paulo Afonso -, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1888, onde passou a exercer a 

atividade de auxiliar de escrita e guarda livros. Em 1900, Malta teve seu primeiro contato com 

a fotografia, quando trocou sua bicicleta por uma câmera fotográfica, passou a registrar 

momentos e “tomou gosto” (MOREIRA, 2008). 

Em 1903, no início da gestão de Francisco Pereira Passos, Augusto Malta foi 

levado pelo amigo Antônio Alves da Silva Júnior, fornecedor da Prefeitura, 

para fotografar algumas das primeiras obras do novo prefeito. Entusiasmado 

com o resultado obtido pelas fotografias, Pereira Passos ofereceu a Malta o 

cargo de fotógrafo documentalista da Prefeitura, até então inexistente e que foi 

criado especialmente para ele. (MOREIRA, 2008) 

 

De profissional amador, Augusto Malta se tornou o primeiro fotógrafo oficial da PDF, 

nomeado pelo decreto nº 445 de 27 de junho de 1903, para ocupar o recém-criado cargo de 

fotógrafo no gabinete fotográfico da Diretoria Geral de Obras e Viação da Prefeitura do Distrito 

Federal, pelo então prefeito Francisco Pereira Passos (1903-1906). De acordo com o decreto de 

sua nomeação suas atribuições eram as de fotografar a execução e inauguração de obras 

públicas, estabelecimentos ligados a municipalidade, monumentos e prédios históricos, festas 

públicas e flagrantes do momento de ressacas, desabamentos e enchentes, vale sublinhar que a 

estrutura da secretaria e suas funções configuram as seções, séries e subséries do arranjo 

arquivístico da Diretoria de Obras e Viação, sob custódia do AGCRJ e objeto desse projeto.  

Durante seus primeiros anos como fotógrafo Malta foi responsável por registrar a 

primeira grande modificação urbana da capital carioca do século XX, período que ficou 

conhecido como bota-abaixo, na gestão Pereira Passos (1903-1906), Rodrigues e Oakim (2015) 

dissertam: 
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A Reforma Passos havia rasgado a cidade e indicado as linhas de força de seu 

desenvolvimento. A avenida Central, depois avenida Rio Branco, foi a 

primeira diagonal que ligou duas radiais: a avenida Beira-Mar, na direção da 

Zona Sul, e a avenida Rodrigues Alves, em direção à Zona Norte, reforçando 

o caráter exportador do país, pois esse circuito de avenidas enfatizava o novo 

porto da cidade. (RODRIGUES; OAKIM, p. 31, 2015) 

 

Em 1909, o cargo de fotógrafo oficial da prefeitura foi extinto, mas recriado em 1913, 

Malta foi o novamente escolhido para ocupar esse lugar. Durante a gestão de Carlos Sampaio 

(1920-1922), as lentes do fotógrafo mais uma vez registrariam imagens significativas das 

mudanças na paisagem do Rio:  

Voltado para o crescimento imobiliário da cidade, Carlos Sampaio participou 

da ação mais discutida e necessária para o desenvolvimento do Plano Agache: 

a demolição do morro do Castelo. A polêmica em torno da demolição colocou, 

de um lado, aqueles que defendiam o arrasamento dos morros da cidade como 

condição de melhora da sua salubridade, uma vez que a demolição dos morros 

de Santo Antônio e do Senado permitiria a entrada do ar marinho e a construção 

de uma nova linha de circulação, a futura avenida Chile. De outro, estavam 

aqueles que defendiam as tradições históricas da cidade e que viam no morro 

do Castelo o elemento de memória da fundação da cidade. (RODRIGUES; 

OAKIM, p. 31, 2015) 

 O morro do castelo foi arrasado, e todo processo foi amplamente fotografado por 

Augusto Malta, assim como os morros de Santo Antônio e do Senado, localizados no centro do 

Rio. A terra retirada durante o processo de derrubada do morro do Castelo “aterrou uma área 

de enormes proporções na baía da Guanabara, entre a praia de Santa Luzia e a praia do Russel, 

onde seriam construídos os grandes pavilhões da Exposição Internacional do Primeiro 

Centenário da Independência.” (RODRIGUES; OAKIM, 2015, p. 31). Eventos também 

capturados pelas lentes de Augusto. Já na década de 1930, pelo Decreto nº 3.759 de janeiro de 

1932, Malta passa a ser alocado na Diretoria de Engenharia, no decreto inclui-se a obrigação 

do envio das imagens produzidas ao Arquivo Municipal. Sobre tal fato, Ferro13 (2019) escreve:  

No percurso da carreira de Malta, há um momento que, para os historiadores e 

pesquisadores do Rio de Janeiro em geral, é precioso. Em 1931, o cargo de 

fotógrafo oficial da prefeitura passa da Diretoria Geral de Viação e Obras para 

a Diretoria Geral de Engenharia e, no ano seguinte, através do decreto n° 3.759, 

de 30 de janeiro, novas atribuições somam-se às já relatadas. Agora, é 

necessário ‘§2 – Organizar o Archivo photographico e histórico dos serviços 

executados” e “§3º – Fornecer ao Archivo geral as fotografias históricas 

relativas ao desenvolvimento da cidade ou de cerimonias realisadas e que 

tiverem sido photographadas’. Isto significa que Malta passa a ser obrigado 

por lei a entregar o material produzido na execução de seu trabalho ao Arquivo 

do Distrito Federal, atual AGCRJ. (FERRO, 2019) 

 

 
13 Carolina Ferro, Gerente de Pesquisa do AGCRJ (2018-2020). 
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 Augusto Malta permaneceu na prefeitura até 1936, tendo passado por 19 prefeitos, foi 

autor de fotografias que registraram a cidade de São Sebastião de tantos ângulos e inúmeros 

atos oficiais dos prefeitos, entre eles, destacam-se Francisco Pereira Passos (1903-1906), Carlos 

Sampaio (1920-1922), e Pedro Ernesto (1931-1934). Malta, ao longo das três décadas que 

dedicou a PDF, fotografou a execução e inauguração de obras, visitas públicas, construções e 

demolições, a vida carioca das décadas de 10, 20 e 30 do século XX, até a sua aposentadoria 

em 25 de agosto 1936, quando seu filho, Aristógiton Malta, e posteriormente em 1937, seu 

outro filho, Uriel Malta, foram nomeados e assumiram os cargos de fotógrafos da PDF, ainda 

subordinados às secretarias de Viação e Obras. 

Durante a gestão do interventor Henrique Dodsworth (1937-1945) Aristógiton e Uriel 

tiveram o encargo de registrar as grandes modificações que a administração Dodsworth, 

concomitante a administração do presidente Getúlio Vargas (1937-1945) no governo federal, 

realizaram na cidade, entre elas destacamos a abertura da Avenida Brasil “Vargas expandiu a 

cidade em direção à Baixada da Guanabara, abrindo a ocupação de uma nova avenida que com 

certeza só́ poderia ter o nome de Brasil.” (RODRIGUES; OAKIM, 2015) e da Avenida 

Presidente Vargas, obras vastamente capturadas pelas lentes dos fotógrafos e que compõe 

grande parte do conjunto de fotografias. As décadas de 1930 e 1940, durante o Estado Novo, 

são marcadas pelas grandes aberturas de avenidas e por uma nova face da cidade do Rio de 

Janeiro. 

Sem ter um plano urbanístico, Getúlio deu forma à cidade, apresentando-a 

como era, partida. Sua política social produziu uma feição nova para a cidade 

que se concretizaria no seu segundo governo, mas que estava marcada pela 

separação entre Zona Norte e Sul. (RODRIGUES; OAKIM, 2015, p. 36) 

  

Assim, se desenhou o contexto de produção do acervo e suas características, alinhadas 

a família Malta, ao histórico social e a paisagem urbana da então capital brasileira e suas tantas 

modificações ao longo da primeira metade do século XX. O conjunto de fotografias, é marcado 

por um famoso fotógrafo, transformações da paisagem e da urbe, das conjunturas políticas e 

pelo registro de grandes personalidades, como os prefeitos já citados e outros personagens 

políticos e cariocas. Reflete em sua estrutura as funções administrativas da então prefeitura e 

das diretorias e secretarias, produzido e acumulado pela a Diretoria Geral de Obras e Viação 

(1894-1931), Diretoria da Engenharia (1931-1935), da Secretaria Geral de Viação, Trabalho e 

Obras Públicas (1935-1940) e Secretaria Geral de Viação e Obras Públicas (1940-1962) foram 

recolhidos cerca de 32.000 itens, que hoje estão depositados no AGCRJ, e tratados pela equipe. 

Mauad (2015), afirma: 
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Ao longo do século 20 a presença do registro fotográfico se diversificou, mas 

se manteve constante e dotada de certa ubiquidade, devido a sua presença em 

diferentes arquivos de órgãos variados do governo, nas instâncias federais, 

estaduais e municipais. As grandes coleções fotográficas depositadas em 

arquivos das instituições públicas dão prova disso. (MAUAD, 2015, p. 88, 

grifo nosso) 

 

 A partir dos relatórios de gestão, disponíveis para consulta no site do AGCRJ, das 

notícias quinzenais publicadas pela instituição, e da experiência pessoal da autora deste 

trabalho, como estagiária, funcionária e Subgerente de Documentação Especial, entre anos de 

2015-2020, faz-se um breve histórico das recentes ações realizadas neste acervo, as quais são 

apresentadas a seguir. 

 Desde 2013 a equipe da Subgerência de Documentação Especial vem trabalhando no 

tratamento e processamento técnico do acervo, inicialmente, acreditava-se que os negativos 

pertenciam a secretaria geral de educação e cultura, por ser a secretaria em que o AGCRJ esteve 

subordinado durante tanto anos, como observamos na seção 3 deste estudo, a falta de 

documentação referente ao acervo, de uma listagem de recolhimento e as sucessivas mudanças 

que a instituição foi sujeitada, dificultaram bastante a compreensão sob aquele conjunto de 

imagens. 

 Com o passar dos anos, e o incessante trabalho da equipe técnica e da direção do 

AGCRJ, os negativos foram completamente higienizados e reacondicionados, respeitando a 

ordem em que estavam e sua numeração original, durante o processo de higienização foram 

localizados negativos assinados por Augusto, Aristógiton e Uriel, em uma primeira seleção, 

segundo Kushnir (2016) localizou-se 1500 negativos assinados, dos quais 112 foram 

selecionados para integrar a Brasiliana Fotográfica, na qual Kushnir (2016) relata: 

A escolha destas 112 fotografias levou em consideração ainda outro 

componente, certamente o principal aqui: elas foram pinçadas de um universo 

de 1.500 negativos identificados a partir de 2013 e cujas imagens podem 

corresponder a uma parcela dos originais furtados em junho de 2006. Isto só 

foi possível a partir de diversas iniciativas de mapeamento, controle, 

tratamento técnico e arquivístico do extenso acervo custodiado. (KUSHNIR, 

2016) 

 

  A localização das imagens produzidas pelos Maltas fez com que a equipe novamente 

examinasse a origem das imagens, que contava com negativos de primeira e segunda geração. 

Em 2017, ao assumir a Subgerência de Documentação Especial, o trabalho de digitalização 

dessas imagens foi intensificado, concomitante a isto, ainda em função do furto de 2006 e das 

demandas do gabinete da direção, passamos a fazer uma comparação entre os positivos do 

Malta e os álbuns de contatos do Fundo do gabinete do Prefeito Henrique Dodsworth (1937-

1945), nota-se então, que além dos negativos assinados pelos Maltas, as imagens possuíam a 
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mesma numeração, sequencial, dadas por Augusto, Aristógiton, Uriel e muito provavelmente, 

seus auxiliares.  

 Conforme a equipe digitalizava as imagens, fomos capazes de observar a numeração, e 

o que aquelas imagens registravam, em sua imensa maioria: obras, logradouros públicos, 

reprodução de positivos, pavimentação, serviço de limpeza pública, uma infinidade de imagens 

da abertura da Av. Presidente Vargas, os negativos, todos eles, sequencialmente numerados, 

com lacunas, certamente, vazios que ainda não fomos capazes de compreender, a partir de 

então, ficou claro pelas evidências e a presença das imagens dos Maltas, que aquelas imagens 

haviam sido produzidas no âmbito da Prefeitura do Distrito Federal, entre 1903 e a década de 

1960, especificamente pelas diretorias e secretarias de Viação e Obras. As fotografias são 

reflexos das atividades exercidas pelas secretarias de Viação e Obras. 

 Em função das dimensões do acervo, em 2018 o AGCRJ inscreve o projeto de 

tratamento e digitalização dos negativos no programa internacional Iberarchivos, o projeto é 

aprovado14 e iniciado em 2019, com objetivo de higienizar, acondicionar e identificar 100% do 

acervo, em função da verba recebida, digitalizar 50%, ou seja 16.000 itens, a digitalização seria 

realizada em uma matriz (600dpis em TIFF) e duas derivadas foram geradas, em JPEG, de 300 

e 72 DPIS.  

Ao longo das discussões acerca desse acervo, inquietava a equipe como seria o processo 

de descrição e recuperação da informação para os negativos, dada a sua natureza, a falta de 

documentação referente ao seu recolhimento e do seu produtor. Por se tratar dos negativos, a 

transferência de suporte, através da digitalização, foi realizada antes, para que assim, fossemos 

capazes de identificar e visualizar as imagens. O AGCRJ tinha em posse os decretos da estrutura 

e partir destes, os arranjos foram elaborados, respeitando cada mudança de nomenclatura, e 

assim, cinco fundos foram identificados15. As séries foram designadas de acordo com as 

funções estabelecidas em decreto para o gabinete fotográfico. 

Primeiramente, a equipe constatou que, por se tratar de uma descrição tão específica, 

onde, na política da instituição as fotografias são descritas a nível 5 da NOBRADE, ou seja, 

uma por uma, seria necessário normalizar essa descrição, o AGCRJ não possui uma política de 

indexação e também não fazia uso de nenhum tipo de linguagem controlada para a descrição e 

 
14 Projeto 2018.017 
15 São eles: Diretoria Geral de Obras e Viação (1894-1931), Diretoria da Engenharia (1931-1935), da Secretaria 

Geral de Viação, Trabalho e Obras Públicas (1935-1940) e Secretaria Geral de Viação e Obras Públicas (1940-

1962) 
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indexação dos seus acervos, o que é feito em linguagem livre e natural, tanto para a 

documentação escrita, quanto para os acervos iconográficos e audiovisuais. 

Como subgerente, lidava diariamente e diretamente com o usuário, diversas vezes em 

função do uso da linguagem natural e da falta de um controle terminológico, os usuários 

tentavam realizar buscas por diferentes palavras, expressões e formas, para localizar o seu 

objeto de pesquisa, algumas vezes sem sucesso, outras utilizando um tempo de pesquisa bem 

maior do que o necessário ou ainda o sistema não oferecia o retorno total do acervo, já que 

estavam indexados com diferentes termos, ou seja, a qualidade de indexação e a capacidade de 

revocação e precisão do sistema não eram adequadas e eficientes. 

Ao longo das reuniões de equipe e de amplos debates, notamos que ao desenvolver uma 

política de indexação, essas questões poderiam ser sanadas, oferecendo uma recuperação da 

informação mais eficiente aos nossos usuários, fossem eles da administração ou pesquisadores 

externos, a partir da demanda e da capacidade do sistema. 
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5 A INDEXAÇÃO: CONTEXTOS E TEORIAS 

 

Esta seção não visa o aprofundamento do debate acerca da Organização do 

conhecimento, ou sobre todas as teorias da indexação, buscamos aqui, fazer uma breve 

contextualização sobre suas principais abordagens teóricas e metodológicas referente ao 

processo de indexação, a partir da discussão de autores, como Fujita (2012) Rubi (2004, 2012), 

Guimarães (2000, 2009), Gil Leiva (2012), Barité (2001), Pret (2019), Pret e Cordeiro (2018), 

entre outros, para posterior estudo acerca das políticas de indexação no âmbito das instituições 

arquivísticas. 

 

5.1 OS ASPECTOS HISTÓRICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA INDEXAÇÃO 

 

O processo da indexação está inserido no campo da organização do conhecimento, que 

é a sistematização ordenada do conhecimento, destinada a estudar a representação e a 

recuperação da informação, busca organizar o conhecimento visando sua posterior recuperação, 

firmando assim uma ponte entre o sistema e o usuário (SANTOS, VITORINI, MOREIRA, 

2016, p. 1267). Segundo Barité (2001), o objeto da organização do conhecimento é o 

‘conhecimento socializado’, e como disciplina da conta do desenvolvimento de técnicas para 

“a construção, a gestão, e uso e a avaliação de classificações cientificas, taxinomias, 

nomenclaturas e linguagens documentais” (BARITÉ, 2001, p. 41, tradução nossa), e destaca: 

De outra parte, fornece metodologias de uso e recuperação por linguagem 

natural. É esta visão integral do conhecimento, em que se associam as 

classificações filosóficas ou científicas do saber com as classificações 

destinadas à organização de documentos em bibliotecas, arquivos e outras 

unidades de informação que abre maiores perspectivas para um importante 

desenvolvimento disciplinar e interdisciplinar no âmbito da Biblioteconomia e 

documentação. (BARITÉ, 2001, p. 41, tradução nossa) 

 

Guimarães (2009), referente ao texto de Barité (2001), compreende que o conhecimento 

pode ser organizado de diferentes formas – todas elas “artificialmente, provisórias e 

deterministas”, - assim, obtendo um melhor aproveitamento social e individual, e por sua vez, 

o conhecimento se materializa nos documentos e se “expressa por meio de “conceitos 

organizados em sistemas de conceitos” e complementa:  

a organização da informação deve ser entendida como um conjunto de 

procedimentos que incidem sobre um conhecimento socializado (que, por sua 

vez, é um produto social e tem uma utilidade social e individual), os quais 

variam em virtude dos contextos em que são produzidos ou os fins a que se 

destinam, pois é a partir destes que se desenvolvem os parâmetros de 

organização. (GUIMARÃES, 2009, p. 106) 
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Vale ressaltar que referente aos conceitos de Organização do conhecimento (OC), 

Organização da Informação (OI), Representação do Conhecimento (RC) e Representação da 

Informação (RI), Bräscher e Café (2010) afirmam que, no contexto da Ciência da Informação, 

existe uma utilização distinta dos termos e dos conceitos.  Para as autoras existem dois tipos de 

processos de organização, e assim, a OC se aplica a unidades de pensamento, aos conceitos, 

visando a construção de representações do conhecimento, enquanto a OI se aplica às 

ocorrências individuais, que objetiva possibilitar o acesso ao conhecimento contido na 

informação, sendo necessária a descrição física dos documentos, e tem como produto a 

representação da informação. (BRÄSCHER; CAFÉ, 2010, p. 5-6), sobre a OC, destacamos: 

Delineamos a OC como o processo de modelagem do conhecimento que visa 

a construção de representações do conhecimento. Esse processo tem por base 

a análise do conceito e de suas características para o estabelecimento da 

posição que cada conceito ocupa num determinado domínio, bem como das 

suas relações com os demais conceitos que compõem esse sistema nocional. 

Como afirma Vickery (2008), organizar o conhecimento é reunir o que 

conhecemos em uma estrutura sistematicamente organizada. (BRÄSCHER; 

CAFÉ, 2010, p. 8, grifo nosso) 

 

Para Dahlberg (2006) a OC é a ciência que estrutura e organiza sistematicamente 

unidades do conhecimento – os conceitos - segundo seus elementos de conhecimento 

(características) inerentes e a aplicação desses conceitos e classes de conceitos ordenados em 

objetos/assuntos (DAHLBERG, 2006, p. 12). De acordo com Carlan e Bräscher (2011, p. 55), 

a partir dessa OC “criam-se ferramentas que apresentam a interpretação organizada e 

estruturada do objeto, chamados de sistema de organização do conhecimento (SOC)”. 

Referente aos SOC, Carlan e Bräscher (2011), destacam que no contexto da Ciência da 

Informação, os SOC “são instrumentos que fazem a tradução dos conteúdos dos documentos 

originais e completos, para um esquema estruturado sistematicamente” (CARLAN; 

BRÄSCHER, p. 55, 2011). 

Guimarães (2009) apresenta três abordagens para o tratamento temático da informação 

(TTI), que se apresentaram ao longo do tempo em diferentes países: a catalogação de assuntos, 

a indexação e a análise documentária. Segundo Guimarães (2009): 

Especificamente no âmbito da organização da informação, atividade de 

natureza eminentemente mediadora, dois universos de descortinam: o 

primeiro, ligado ao acesso físico aos documentos e o segundo, de natureza 

mais complexa, voltado para o acesso ao conteúdo informacional, 

genericamente denominado de Tratamento Temático da Informação – 

T.T.I. (Foskett, 1973) ou, como prefere Ruiz Perez (1992), análise 

documental de forma e de conteúdo. (GUIMARÃES, 2009, p. 105, grifo 

nosso) 
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 Foskett (1973), afirma que o TTI está inserido no âmbito dos estudos de Organização 

do conhecimento ou da informação. Existem outras denominações do TTI: representação 

documentária, representação temática da informação, representação temática dos documentos. 

Com base no texto de Guimarães (2009), apresentamos as principais características 

dessas três vertentes teóricas do tratamento temático da informação. A catalogação de assuntos 

(subject cataloguing) é uma abordagem de matriz norte americana, datada da segunda metade 

do século XIX, segundo Guimarães (2009) é historicamente anterior as demais, voltada 

diretamente para a atividade profissional em bibliotecas e sob forte influência da Escola de 

Chicago (CORDEIRO, 2019), essa concepção decorreu diretamente dos princípios de 

catalogação alfabética de assunto de Cutter e da tradição dos cabeçalhos de assunto da Library 

of Congress, “cuja a ênfase reside no catalogo enquanto produto do tratamento da informação 

em bibliotecas” (Guimarães, 2009, p. 106), o autor pontua:   

Refletindo uma tradição anglo-saxônica de preocupação mais 

pragmática, centrada primordialmente nos produtos a serem 

gerados no T.T.I., o conceito de catalogação, assume uma dimensão 

mais abrangente, representando todo o processo de tratamento da 

informação. (GUIMARÃES, 2009, p. 106, grifo nosso) 

 

 Cordeiro (2019) assinala dois outros fatos que vão influenciar na história da catalogação 

de assunto, referentes à publicação de duas listas de cabeçalhos de assunto. A primeira 

publicada em 1895 pela American Library Association (ALA), denominada como Lista de 

Cabeçalhos de Assuntos para uso nos Catálogos Dicionários, que era uma ferramenta de 

indexação para as bibliotecas não especializadas de pequeno e médio porte (GIL LEIVA, 2008, 

p. 110). A segunda é publicada em 1909, pela Biblioteca do Congresso Americano, nomeada 

de Lista de cabeçalhos de assunto usado nos catálogos dicionários da Biblioteca do Congresso 

Americano (Library of Congress Subject Headings used in the Dictionary Catalogues). Esta 

lista teve como principais referentes a lista da ALA e as regras previstas por Cutter.  

 Para Fosket (1973) “Coube a Charles Ammi Cutter a primeira tentativa de estabelecer 

um conjunto de regras para cabeçalhos alfabéticos de assuntos, com as suas Rules for 

Dictionary Catalogue, publicadas em 1876”. Cordeiro (2019) considera que a Rules for a 

Printed Dictionary Catalogues pode ser compreendida como a primeira tentativa substancial 

de sistematizar as entradas e os cabeçalhos de assuntos dos documentos para catálogos de 

bibliotecas, para a autora Cutter “firmou a catalogação de assuntos, cujas muitas das regras 

continuam válidas” (CORDEIRO, 2019). 

Raju e Raju (2006, p. 12 apud GUIMARÃES 2009, p. 106) concebem a catalogação 

como um “processo de preparação de entradas para um catálogo” baseados em um conjunto de 
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regras e assim possibilitando “ao usuário o conhecimento dos documentos disponíveis e de sua 

respectiva localização” (RAJU; RAJU, 2006, p. 12 apud GUIMARÃES, 2009, p. 106). Isto 

posto, compreende-se que a abordagem da catalogação de assuntos tem como principal produto 

de tratamento temático da informação as entradas de assunto no catálogo dicionário das 

bibliotecas norte-americanas. 

 A segunda abordagem teórica apresentada por Guimarães, é a indexação (indexing), 

matriz de influência britânica, datada da metade do século XX, esta abordagem amplia as 

atividades do indexador, aproxima as dimensões entre o documento e o usuário, configurando 

assim uma dimensão articulado, entre documento/informação e documento/usuário, em uma 

perspectiva centrada no usuário - dimensão de uso. Assim, Guimarães (2009) na indexação a 

questão da análise é mais específica do que na catalogação de assuntos, segundo o autor:  

[...] a análise propriamente dita deixa de lado a dimensão fria do 

assunto do documento para ir ao encontro de algo mais complexo: a 

dimensão conceitual do mesmo, em cujo âmbito vêm à tona aspectos 

como o aboutness, a informatividade (aqui se inserindo os aspectos 

ligados à perspectiva centrada no usuário) e, ainda, a questão 

conceitual no âmbito da unidade de informação em que se insere (aqui 

incluindo-se aspectos atinentes à política de indexação). 

(GUIMARÃES, 2009, p. 112, grifo nosso) 

 

A ótica da indexação se amplia, abrangendo não apenas as bibliotecas tradicionais, mas 

centros de documentação especializados e o universo editorial, em que “os índices, como 

produtos do TTI, decorrem da utilização de linguagens de indexação, notadamente os tesauros, 

observando-se uma preocupação de natureza mais teórica acerca da construção de tais 

linguagens” (GUIMARÃES, 2008, p. 83, grifo nosso). Contudo, segundo Cordeiro (2021), esse 

alargamento da atuação pragmática e teórica da indexação é em muito influenciada pelos 

trabalhos do Classification Research Group (CRG, 1952-1968, Inglaterra). Cordeiro (2021) 

destaca a produção de literatura especializada e a elaboração de instrumentos de indexação, e 

pontua: 

O conteúdo do documento para fins de indexação, denominado por 

Caffo (1988, p. 22) como ‘conteúdo semântico do documento’ 

constitui, aos olhos da autora, o objeto de uma forma específica de 

acesso à informação, pressupondo, para tanto, uma fase de análise 

conceitual seguida da tradução do resultado dessa análise em uma 

linguagem de indexação. Para a autora, inerente ao o processo de 

indexação estão “a análise do documento para identificar seu 

conteúdo semântico bem como a tradução desse conteúdo em uma 

determinada linguagem documental” (CAFFO, 1988, p. 22, apud 

CORDEIRO, 2021, grifo nosso) 
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Por fim, Guimarães (2009) apresenta a análise documentária16, matriz de origem 

francesa, da metade do século XX – final da década de 1960, início da 1970 – como uma 

abordagem centrada no próprio processo de TTI, isto é, “na explicitação dos procedimentos 

voltados para a identificação e seleção de conceitos para posterior representação e geração de 

produtos” (GUIMARÃES, 2009, p. 109). Com ênfase ao espectro teórico-metodológico 

interdisciplinar, com os campos da linguística, lógica, psicologia cognitiva, etc. 

(GUIMARÃES, 2009, p. 112), nessa abordagem a análise não é vista como o primeiro passo 

do tratamento temático da informação, mas sim como o centro da questão.  

A corrente francesa influenciou algumas escolas de pensamento da área, em especial, 

em São Paulo, mas vale ressaltar, como pontua Guimarães (2009, p. 111) que alguns autores 

mais voltados para escola inglesa, como Foskett (1973) Fujita (1988), Lancaster (1993), entre 

outros “vêem identidade entre o tratamento temático da informação e a indexação” 

(GUIMARÃES, 2009, p. 111), outros autores, na qual Guimarães se inclui, estão mais ligados 

à abordagem francesa.  

Por outro lado, estudiosos ingleses e americanos, observam a indexação dentro de um 

processo que envolve a análise conceitual e a tradução ou representação, como Lancaster e 

UNISIST (1981). 

Silva e Fujita (2004) apresentam a indexação como uma “operação do tratamento 

temático que comporta análise, síntese e representação”. De acordo com as autoras, o processo 

de indexação surgiu a partir da elaboração de índices e atualmente está mais vinculada ao 

conceito de análise de assunto, as autoras afirmam: 

No âmbito da Análise Documentária, segundo a linha teórica de Gardin, a 

indexação é vista como uma operação de representação documentária com 

a finalidade pragmática de Recuperação da Informação. Contudo, sob a 

perspectiva de alguns teóricos, principalmente ingleses e norte-americanos, a 

indexação é a própria Análise documentária, compostas das mesmas 

etapas operacionais com objetivo de representação do conteúdo 

informacional de documentos para a elaboração de índices. (SILVA; 

FUJITA, 2004, p. 136, grifo nosso) 

 

Referente aos aspectos teóricos e metodológicos da indexação, Wellisch (1995, p. 16 

apud CORDEIRO, 2019) define a indexação como “uma operação necessária para representar 

 
16 Segundo Cordeiro (2019) no que concerne à expressão francesa “analyse documentaire”, assinalamos que é 

usualmente traduzida para o português como análise documentária, em vez de análise documental. No idioma 

espanhol emprega-se “análisis documental”. Contudo essa expressão é usada em países que sofreram a influência 

da corrente francesa no tratamento temático da informação. Essa situação não impactou na terminologia dos países 

de língua inglesa. Assim, a expressão “document analysis” não é usual na língua inglesa, desta forma é preferível 

usar “indexing”, “subject analysis”, “subject indexing”, entre outras Lara afirma ainda que “A dispersão 

terminológica (conceitual e denominativa) dificulta a comunicação e compreensão do quadro de propostas 

existentes” (LARA, 2011, p.94). 
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os resultados de análise [conceitual] de um documento por meio de uma linguagem de 

indexação controlada ou natural. Para Cordeiro (2019), a indexação é a técnica de representação 

de conteúdo (conceitos/assuntos) de forma resumida de um determinado documento, visando a 

sua recuperação e uso, mediante a utilização de linguagem livre ou de instrumentos de 

indexação, as linguagens documentárias, e ressalta que a técnica de indexar se estabelece 

baseada nos “fundamentos teóricos da indexação a partir de perspectivas cognitivas ou 

linguísticas [...] para completar a teoria com a prática [...] ou propor regras pra a indexação dos 

documentos” (LEIVA, 2012, p. 65). 

Fujita e Gil Leiva (2012), afirmam que a indexação é um processo de: 

[...] análise documentária realizado sobre os documentos com a finalidade de 

determinar-lhes um conjunto de palavras-chave ou assuntos para facilitar sua 

armazenagem em bases de dados e sua posterior recuperação para atender 

necessidades de informação. (FUJITA; LEIVA, p. 122) 

No tocante referente à seleção de conceitos, Gil Leiva (2012, p. 70) afirma: 

Os indexadores selecionam os conceitos e os convertem em termos controlados 

por uma linguagem de indexação, levando em conta o conhecimento que tem 

dos usuários e suas possíveis necessidades de informação 

(ALBRECHTSEN, 1993; FIDEL, 1994). A mesma norma ISO 5963:1985 

estabelece que os indexadores podem selecionar os conceitos que eles 

consideram úteis para um grupo de usuários. (GIL LEIVA, 2012, p. 70, grifo 

nosso) 

Segundo Dalhberg (1978) um conceito, expresso em enunciados, é resultante da 

identificação de três elementos (triângulo do conceito), são eles: o referente, a(s) 

característica(s) e o termo. Portanto, um enunciado mediante uma definição deverá dar conta 

do reconhecimento do conceito alusivo considerando os elementos mencionados. Dalhberg 

(1978) afirma: 

Podemos agora definir a formação dos conceitos como a reunião e compilação 

de enunciados verdadeiros a respeito de determinado objeto. Para fixar o 

resultado dessa compilação necessitamos de um instrumento. Este é 

constituído pela palavra ou por qualquer signo que possa traduzir e fixar essa 

compilação. É possível definir, então, o conceito como a compilação de 

enunciados verdadeiros sobre determinado objeto, fixada por um símbolo 

linguístico. (DALHBERG, 1978, p. 102) 

 

Gil Leiva (2012) disserta sobre a indexação centrada no usuário, mas o autor também 

cita a indexação centrada no documento, onde os indexadores fazem uma representação do 

conteúdo do documento, não levando em conta o contexto ou a necessidade dos usuários (GIL 

LEIVA, 2012, p. 70), e a indexação centrada no domínio, proposta por Jens-Erik Mai (2005), 

que é um “método é baseado no conhecimento profundo da organização” (GIL LEIVA, 2012, 

p. 71) considerando os elementos e contextos históricos, objetivos, metas, pessoas e 
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relacionamentos, fluxos de informação, entre outros e “isso faz com que o autor subdividida a 

indexação em quatro processos: análise do domínio, das necessidades dos usuários, papéis 

desempenhados ou adotados pelos indexadores e, finalmente, a análise do documento, tendo 

em conta os elementos acima referidos” (GIL LEIVA, p. 71). 

Destacamos, no contexto das abordagens da indexação, alguns parâmetros da analise 

conceitual, citadas por Caffo (1988 apud Guimarães, 2009) 

[...] destaca-se a efetiva complexidade da análise conceitual na medida em que 

estará permeada por três parâmetros de análise: um primeiro, no qual o 

documento é analisado em si mesmo, relativamente a seu próprio 

aboutness (Beghtol, 1986), um segundo, em que o conteúdo informativo do 

documento é identificado comparativamente ao contexto da unidade de 

informação em que se insere (tipo de coleção, tipo de uso, características da 

biblioteca, etc.), e um terceiro, de caráter mais técnico, ligado à política de 

indexação do sistema, notadamente em aspectos de exaustividade e de 

especificidade, que terão impactos diretos na recuperação da informação 

(CAFFO, 1988, p. 23 apud GUIMARÃES, 2009).  

 Por fim, buscamos aqui apresentar as três abordagens teóricas sobre a indexação 

conforme Guimarães (2009), suas etapas e contexto histórico. Entre os parâmetros elencados 

por Caffo (1988) ao realizar a análise conceitual dos documentos, destacamos o último, o de 

caráter mais técnico, referente aos aspectos que impactam a qualidade da indexação e na 

recuperação da informação, são eles os fatores da exaustividade e a especificidade, que serão 

trabalhados e aprofundados, a seguir, na próxima subseção deste trabalho.  

5.1.1 Fatores do processo indexação que influenciam na qualidade dos resultados  

 

 Nesta subseção serão apresentados fatores que alteram a qualidade da indexação, 

trabalhados por Carneiro (1985), Cesarino (1985), United Nations International Scientific 

Information System - UNISIST (1981) e Cordeiro (2020), são esses, os fatores de exaustividade 

e especificidade, diretamente relacionados a indexação, bem como as capacidades de revocação 

e precisão do SRI, relacionados à recuperação da informação (CORDEIRO, 2020).   

 

A. Exaustividade  

 

A exaustividade é uma das variáveis do processo de indexação, que corresponde ao 

número de termos de indexação atribuídos aos documentos, e consequentemente, corresponde 

a quantidade de pontos de acesso atribuídos em determinada base de dados para a recuperação 

dos documentos (CORDEIRO, 2020). Segundo Lancaster se configura como: 
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[...] uma medida de extensão em que todos os assuntos discutidos em um 

certo documento são reconhecidos na operação de indexação e traduzidos na 

linguagem do sistema (LANCASTER, 1968 apud CARNEIRO, 1985, p. 232, 

grifo nosso) 

 

B. Especificidade 

 

 O fator especificidade é “a extensão em que o sistema nos permite ser precisos ao 

especificarmos o assunto [conceitos] de um documento que estejamos processando” 

(FOSKET, 1973 apud CARNEIRO, 1985, p. 232, grifo nosso), é a exatidão com que termos de 

uma linguagem artificial conseguem representar o conteúdo de um documento (CORDEIRO, 

2020). Sobre a especificidade, UNISIST (1981) destaca: 

Como regra, os conceitos devem ser identificados tão especificamente quanto 

possível. Conceitos mais genéricos podem ser selecionados em algumas 

circunstâncias, dependendo dos objetivos do sistema de informações. Em 

certos casos o nível de especificidades pode ser afetado pela importância dada 

a um conceito pelo autor. (UNISIST, 1981, p. 90) 

 

5.1.2 Aspectos da recuperação da informação que influenciam na capacidade do sistema 

 

A. Revocação 

A revocação é a capacidade do SRI de localizar o maior número possível de 

documentos ou informações relativas aos assuntos solicitados pelos usuários. (CUNHA; 

CAVALCANTI, 2008). Pode ser medida, verificando-se a percentual de respostas relevantes17 

(CORDEIRO, 2020). Está relacionado com a exaustividade. 

 

B. Precisão 

A precisão é a capacidade do SRI em recuperar ou localizar apenas os documentos 

relevantes/pertinentes às solicitações do usuário (CORDEIRO, 2020). Segundo Carneiro 

(1985, p. 232), há uma relação direta entre a especificidade e a capacidade de precisão do 

sistema, a autora afirma que “um maior grau de especificidade aumenta a taxa de precisão e 

diminui a taxa de revocação”. 

É importante não confundir com a capacidade de revocação do sistema, com a 

capacidade de precisão, que se refere à especificidade e à qualidade dos documentos localizados 

(CUNHA; CAVALCANTI, 2008). 

A qualidade da indexação está relacionada com a política de indexação do SRI e a 

especificidade e exaustividade, e as capacidades de revocação e precisão, influenciam 

 
17 Conceito de relevância: envolve um julgamento do valor da informação recuperada e respostas que realmente 

respondam à questão proposta (CORDEIRO, 2020). 
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diretamente na qualidade do processo, vale destacar, que existem outros fatores, e segundo os 

autores – UNISIST (1981), Cordeiro (2020) e Cesarino (1985), essa qualidade depende também 

da: a) consistência na indexação, b) das qualificações do indexador, e c) da qualidade dos 

instrumentos de indexação, além do estabelecimento e aplicação de uma política de indexação. 

 Silva e Cordeiro (2019) sintetizam no quadro abaixo os fatores que alteram a qualidade 

dos princípios da indexação. 

 

Fatores Definição 

Especificidade Indexar pelo assunto mais específico, ou seja, precisão conceitual 

Exaustividade Relativo à quantidade de termos atribuídos a um mesmo documento, 

abrangendo assuntos secundários também. 

Consistência Está relacionada ao grau de representatividade do termo 

Relevância Referente ao grau de importância da escolha do termo. 

Correção conceitual Quando há a necessidade de fazer alguns ajustes – pela ausência de 

uma palavra ou por excesso dela na construção de um conceito 

 

Fonte: Elaborado por Silva e Cordeiro (2019) baseado em Dias; Naves (2013), Fujita (2009), Gil Leiva (2012), 

NBR 12676 (1992) da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quadro apresentado nos Slides da profa. Rosa 

Inês de Novais Cordeiro. Disciplina: Análise documentária e recuperação da informação. Aula remota 24 nov. 

2020. 

 

 Por fim, vale ressaltar, o texto de Van Slype (1991, p. 123) onde afirma: 

 A exaustividade depende fundamentalmente da política de indexação e 

qualidade do trabalho dos documentalistas, e especialmente de sua capacidade 

de julgar o que é importante e o que não é importante e seu ‘olfato’ para 

detectar os conceitos implícitos. (SLYPE, p. 12) 

 

 

5.2 DA CLASSIFICAÇÃO FACETADA DE RANGANATHAN AO CRG 

 

 Nesta seção introduziremos a relação entre a teoria da classificação e indexação que em 

muito contribuiu e influenciou a teoria da indexação, circunstanciada pela teoria da 

classificação facetada, desenvolvida por Ranganathan, e os estudos do Classification Research 

Group (CRG). 

 A teoria da classificação facetada, elaborada por Ranganathan, em 1933, no Colon 

Classification18, é baseada na “identificação das categorias nos domínios de conhecimento que 

 
18 Outras seis edições foram lançadas, entre os anos de 1933-1967. 
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se quer representar. Pressupõe-se uma análise do domínio em questão, a partir da identificação 

do assunto básico e de que categorias este assunto abarcará” (CAMPOS e CAMPOS, p.  531). 

 Campos e Campos afirmam, que dentro de cada domínio, seus elementos básicos são 

identificados e agrupados em classes de acordo com as suas características em comum e essas 

classes são denominadas como facetas e cada faceta faz parte de uma determinada categoria 

fundamental (CAMPOS e CAMPOS, p. 531). Segundo Ranganathan, existem cinco categorias 

fundamentais para se classificar os assuntos, são elas: personalidade, matéria, energia, espaço 

e tempo (PMEST). A saber: 

A Teoria de Ranganathan consiste na classificação de idéias/conceitos em Facetas 

(classes gerais num domínio do conhecimento) que são manifestações de Categorias 

Fundamentais (classes gerais). Ranganathan identifica cinco Categorias Fundamentais 

(Personalidade, Matéria, Energia, Espaço e Tempo), que agem como uma orientação 

para se pensar na estruturação / organização de qualquer domínio. (CAMPOS, GOMES, 

2005) 

 

A categorização ou facetação, é um processo onde o domínio precisa ser pensando de 

forma dedutiva, logo, determinar as classes de maior abrangência dentro da temática escolhida 

(CAMPOS E GOMES, 2012). Para Campos e Gomes (2012), aplicar a categorização é “analisar 

o domínio a partir de recortes conceituais que permitem determinar a identidade dos conceitos 

(categorias) que fazem parte deste domínio”.  

A teoria de Ranganathan foi responsável por um grande impacto na teoria da indexação, 

segundo Cordeiro (2020), a ideia da classificação facetada causou interesse no mundo ocidental. 

Em 1948, em Londres, foi realizada a Conferência de Informação Científica da Sociedade Real, 

onde foi criado Comitê para estudos sobre classificação, secretariado por J.D. Bernal. Em 1952, 

quando Vickery foi convidado para criar um grupo voltado para os estudos da classificação 

forma-se o Classification Research Group. (CORDEIRO, 2020).  

 

O Classification Research Group do Reino Unido teve suas origens na espiteme 

científica do período pós-guerra, especificamente em 1948 na Royal Society 

Conference sobre informação científica, que foi convocada como resultado das 

preocupações concernentes ao grande aumento da informação científica e aos 

problemas relativos à sua gestão e disseminação. Após a Conferência, foi criado um 

grupo de trabalho sobre classificação de assuntos, mas seu secretário, o físico J. D. 

Bernal, concluiu que o problema da classificação era ‘muito mais complexo do que se 

imaginava no início’ (BROUGHTON, 2012, p. 318 apud PRET, CORDEIRO, 2018).  

Guimarães (2003) afirma que a proposta do CRG era estudar e elaborar uma 

metodologia de tratamento temático da informação (PRET; CORDEIRO, 2018). Foskett (1962 

apud PRET, 2019, p. 41) afirma que os membros do CRG chegaram à conclusão de que: 

[...] a indexação por assunto, fosse alfabética, facetada ou mecânica, dependeria de sua 

eficiência na coordenação de conceitos ou ideias expressos nos documentos, de modo 
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que um conjunto de conceitos declarados como o requerimento de um 

pesquisador/usuário (searcher) possa ser combinado com o mesmo ou similar conjunto 

já existente na biblioteca ou sistema de informação. (FOSKETT apud PRET, 2019, p. 

41) 

Ao debater os problemas referente à recuperação da informação, ocorreu uma 

aproximação entre a classificação e a indexação. Segundo Pret e Cordeiro (2018) para o CRG, 

ficou evidente que a recuperação da informação deveria ser uma consequência do tratamento 

temático dado aos documentos, e afirmam: 

A aproximação do processo de classificação da indexação feita pelo CRG baseou-se nas 

discussões sobre a aplicação do esquema de facetas, elaborado na Colon Classification, 

em 1933, por Ranganathan. Desde de suas primeiras reuniões, os membros do CRG 

relatavam a suas experiências e propunham métodos quem pudessem ser mais efetivos 

no tratamento temático dos documentos, visando a sua entrada nos sistemas. (PRET; 

CORDEIRO, 2018, p. 532) 

 

 Para Pret e Cordeiro (2018, p. 532) o CRG “dedicou-se em analisar os problemas 

semânticos na entrada dos documentos em um sistema, associando o processo de indexação à 

classificação” e a partir dos estudos do grupo, analisadas pelas autoras nos boletins publicados 

pelo CRG, destacam:  

Chegou-se à conclusão que haveria pelo menos duas maneiras de expressar relações 

entre termos classificatórios: (i) inserindo operadores entre os termos que atribuiriam 

significados diretos a essas relações, e (ii), agrupando os termos em categorias, 

citando estes em uma ordem particular que permitisse inferir a relação entre eles 

a partir do contexto. Estas duas técnicas de análise não são mutuamente exclusivas, e 

poderia ser desejável utilizar ambas. (PRET; CORDEIRO, 2018, P. 532, grifo nosso) 

 

Campos e Gomes (2005) afirmam que o CRG “identificou categorias que ocorrem com 

mais frequência, e que, de fato, são desdobramentos das Cinco Categorias Fundamentais de 

Ranganathan.”. O CRG ampliou a quantidade de categorias de cinco para dez, são elas: tipos 

de produto final, partes, materiais, propriedades, processos, operações, agentes, espaço, tempo 

e forma de apresentação. Segundo Pret (2019) é importante destacar que o CRG “ao contrário 

dos postulados de Ranganathan, chegou à conclusão de que a escolha das categorias 

fundamentais e a ordem de citação deveriam derivar da natureza dos assuntos encontrados no 

acervo a ser representado” 

 O CRG ficou ativo até 1968, segundo Lima (2004) as propostas metodológicas de 

Ranganathan e do CRG possuem muitos pontos comuns, de fato, as suas terminologias diferem 

em diversos momentos, entretanto, nota-se que o conteúdo de alguns conceitos se sobrepõe. 

Referente as divergências, segundo a autora o CRG, no tocante a análise facetada, difere dos 

propósitos de Ranganathan, em dois momentos: a) escolha das categorias fundamentais e b) 

ordem de citação. Primeiramente, relacionada as categorias fundamentais: 

[...] o CRG afirma que estas devem ser derivadas na natureza dos assuntos a serem 

classificados e que nem todos os assuntos possuem categorias fundamentais. O 
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CRG prefere identificar as categorias fundamentais pelo contexto do próprio assunto, 

concluindo que nenhuma lista de categorias fundamentais deva ser exaustiva ou imposta 

mecanicamente aos assuntos. Comparadas ao PMEST de Ranganathan, as categorias 

fundamentais propostas pelo CRG, devido à flexibilidade que permitem, são 

atraentes aos classificadores, que podem moldá-las à assuntos específicos, 

permitindo assim, a formação de categorias mais distintas e definidas. (SPITERI, 1998, 

p. 19 apud LIMA, 2004, p. 65, grifo nosso). 
 

 Referente a ordem de citação, Lima (2004) afirma que “enquanto que Ranganathan 

sugere que todas as facetas devam ser organizadas em uma única ordem prescritiva, 

independentemente do assunto, o CRG argumenta que a ordem de citação escolhida deve 

refletir a natureza, o assunto e o domínio do sistema de classificação” (LIMA, 2004, p. 65). 

 Isto posto, destacamos, que de acordo com Ribeiro (1996, p. 33) as diversas tentativas 

de normalização, como a teoria da classificação facetada e os estudos publicados pelo CRG, 

culminaram em 1975 com a publicação de um primeiro documento de responsabilidade da 

United Nations International Scientific Information System - UNISIST, que procurou 

estabelecer princípios de indexação com caráter mais universal. No texto, o UNISIST (1981) 

define que a indexação consiste em dois estágios, o primeiro é o estabelecimento dos conceitos 

tratados num documento, ou seja, o assunto19. E o segundo estágio, é a tradução dos conceitos 

nos termos da linguagem de indexação (UNISIST, 1981). 

Dentro do primeiro estágio de indexação, a determinação do assunto, UNISIST (1981) 

estabelece 3 estágios, são eles: 

A. Compreensão do conteúdo do documento como um todo, os objetivos do autor, e etc. 

B. Identificação dos conceitos que representam este conteúdo, objetivos, e etc. 

C. Seleção dos conceitos válidos para recuperação. 

Segundo os autores, na prática, essas etapas se superpõem, aqui, daremos destaque a 

segunda etapa do processo, a identificação dos conceitos. Nesta etapa da análise conceitual, 

após o exame do documento (no primeiro estágio) o indexador “deve adotar uma abordagem 

lógica, selecionando os conceitos que melhor expressarão o assunto do documento” e ainda “a 

escolha dos conceitos pode obedecer a um esquema de categorias reconhecidas como 

importantes no campo coberto pelo documento” (UNISIST, 1981, p. 87, grifo nosso). 

 Nota-se, mais uma vez a importância da categorização no processo de indexação de 

documentos. Visto isso, buscamos, de forma breve, apresentar as bases teóricas-metodológicas 

e históricas da teoria da indexação. A partir daqui, adentramos ao contexto específico da 

indexação em arquivos e dos arquivos fotográficos. 

 

 
19 Compreende-se que o assunto é a reunião dos conceitos. 
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6 INDEXAÇÃO EM ARQUIVOS 
 

A indexação tem por base uma série de pressupostos teóricos gerais 

que corporizam a sua essência e torna esta técnica de tratamento de 

informação aplicável em qualquer contexto e a todos os tipos de 

conteúdos informacionais, independentemente do código em que a 

informação se apresenta. (RIBEIRO, p. 33, 2011) 

 

 A indexação é um processo fundamental para a recuperação e o acesso à informação, 

entretanto, como afirmam Medeiros e Bräscher (2020), “o tema carece de aprofundamento 

teórico-metodológico no contexto da Arquivologia, que costuma enfatizar os processos de 

classificação e descrição.”  Ribeiro (2011), também destaca a carência de fontes em relação a 

temática, embora os princípios da indexação seja um tema amplamente debatido na 

Biblioteconomia e na Ciência da informação. 

 Para analisar a indexação em arquivos, é necessário, antes de tudo, compreender a 

natureza do documento arquivístico, já apresentados e aprofundados na seção 3 deste trabalho, 

vamos brevemente revisitar alguns conceitos, no Brasil, da Lei Federal nº 8.159 de 08/01/1991, 

conhecida como Lei de Arquivos, determina que os documentos de arquivos são aqueles: 

Art. 7º - Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e 

recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, 

estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas funções 

administrativas, legislativas e judiciárias.  

§ 1º - São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por 

instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de 

serviços públicos no exercício de suas atividades.  

Art. 11 - Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos 

ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades. (Lei 

nº 8.159/1991, grifo nosso) 

 Em acordo com a legislação brasileira, Medeiros e Bräscher (2020) descrevem que “o 

documento arquivístico está inserido num processo funcional, pois é desenvolvido no bojo de 

funções desempenhadas por instituições ou pessoas.”. Isto posto, fica evidenciada algumas das 

diferenças dos objetos da Arquivologia e da Biblioteconomia, segundo Rousseau e Couture 

(1998, p. 130) o termo documento é utilizado por ambas as áreas, e ainda por outros campos, 

entretanto a “arquivística preocupa-se exclusivamente com os documentos que contêm 

informação orgânica e registrada” e independente do suporte, e assim, se diferencia das demais 

disciplinas.  

 Para Medeiros e Bräscher (2020) no âmbito da Arquivologia, a representação 

documentária se desenvolve em diálogo tanto com a Biblioteconomia como com a CI e ocorre 

por meio das funções arquivísticas, como a classificação e a descrição, que são processos 
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complementares e inter-relacionados, já que juntos permitem a compreensão do conteúdo e 

contexto do documento. (MEDEIROS; BRÄSCHER, 2020, p. 03-05). Para as autoras “a 

representação arquivística é realizada por meio do arranjo (classificação) e descrição, visando 

seu acesso por meio de instrumentos de pesquisa.”, em particular, nos arquivos permanentes. 

 Em face do exposto, a seguir são apresentados alguns conceitos-chave da Arquivologia, 

suas atividades e especificidades no âmbito da representação da informação nos arquivos, com 

base nos trabalhos de Vital e Bräscher (2019), Medeiros e Bräscher (2020), Fernanda Ribeiro 

(1996, 2011) e Pret (2019).   

Fernanda Ribeiro em sua dissertação de mestrado, defendida na Universidade do Porto, 

em 1996, afirma que os documentos de arquivo se apresentam sob diversas formas, e que não 

é o tipo, forma, suporte que os caracterizam, mas sim a sua origem, seu modo de produção, 

decorrentes da função e atividades do seu produtor, seja uma entidade coletiva ou pessoa física, 

“a proveniência é, portanto, o elemento mais importante a identificar num conjunto de 

documentos, pois é com base nela que se estruturam e organizam os fundos arquivísticos” 

(RIBEIRO, 1996, p. 13). Isto posto, a autora sublinha que o documento arquivístico não possui 

significado “enquanto entidades individuais”, mas sim, como um conjunto, os documentos 

constituem as séries, as séries constituem seções, e as seções compõe um fundo de arquivo, 

essas subdivisões, geralmente, são estruturadas a partir da organização da entidade produtora.  

Neste contexto, Ribeiro (2011) afirma que: 

Nos arquivos, a quantidade de informação existente em cada sistema de informação é, 

geralmente, muito elevada, pelo que, o objecto de análise deixa de ser o documento 

isolado e passa a ser um conjunto de documentos.” [...] Em nosso entender, devem ser 

estabelecidos três níveis, correspondendo o primeiro a uma menor profundidade, 

o segundo a uma profundidade média e o terceiro a uma maior profundidade. 

(RIBEIRO, 2011, p. 48, grifo nosso) 

 

 Ribeiro (1996, 2011), ao constatar a ausência de instrumentos elaborados a partir da 

indexação de assuntos20 em instituições arquivísticas e ao considerar os acervos e seus níveis 

de detalhamento (fundo, série e dossiê), a fim de indexar. Assim, a autora propõe a relação entre 

nível de detalhamento do acervo ou unidade arquivística (fundo, série e dossiê) e a profundidade 

da indexação no que se refere ao conjunto documental ou unidade arquivística21. Apresenta três 

níveis de análise de conteúdo e vincula esses três níveis à quatro unidades arquivísticas de 

descrição, elaboramos o quadro abaixo, relacionando também aos níveis de descrição 

multinível instituída pela Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE). 

 
20 Pesquisa realizada no âmbito dos Arquivos públicos portugueses, para mais, recomenda-se a leitura do artigo: 

Indexação em arquivos: pressupostos teóricos gerais e especificidades (RIBEIRO, 2011). 
21 Não deve ser confundido com os parâmetros já mencionados de especificidade e exaustividade da indexação. 
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NÍVEL DE ANÁLISE 
UNIDADE 

ARQUIVÍSTICA - PT 
BRASIL - NOBRADE 

Sumário 

(pouca profundidade) 

- Sistema de Informação 

(Arquivo)  

- Seção e subseções 

1. Fundo 

2. Seção  

2.1 Subseção 

Exaustivo 

(média profundidade) 

- Séries Arquivísticas 3. Série 

3.1 Subsérie 

Profundo 

(muita profundidade) 

- Documento 4. Dossiê 

5. Item documental 

Quadro elaborado pela autora a partir de Ribeiro (1996, 2011) 

 

Para Ribeiro (2011), o nível de indexação afeta, naturalmente, a profundidade da 

indexação no recorte da unidade arquivística. Esses níveis de profundidade devem ser 

previamente estabelecidos pelo serviço de informação custodiador do acervo. Vital e Bräscher 

(2019) ao sintetizarem a tese de Ribeiro, afirmam que a “representação precisa considerar o 

conjunto documental, o contexto de uso, a função e o usuário. Além de ser realizada respeitando 

os níveis de descrição”. 

 Ribeiro (2011) afirma que os princípios teóricos da indexação estão consagrados 

internacionalmente, com orientações genéricas passíveis de adaptação para qualquer serviço de 

informação e para qualquer tipo de informação, e cita: 

Estes princípios gerais carecem, contudo, de sofrer adaptações em função das 

especificidades próprias de alguns contextos e, no caso dos arquivos, tais 

especificidades decorrem, sobretudo, do volume de informação que é considerado e dos 

diferentes níveis de abordagem a que essa informação pode ser sujeita. (RIBEIRO, 

2011, p.  56) 

 

 A tese de Richard Lytle, intitulada “Subject Retrieval in Archives: A Comparison of the 

Provenance and Content Indexing Methods” (1979, University of Maryland), orientada 

Dagobert Soergel, cujas muitas das pesquisas são em recuperação da informação,  é apresentada 

por Ribeiro (1996), e também mencionado por Medeiros e Bräscher (2020) e Vital e Bräscher 

(2019), como o primeiro trabalho em a utilizar metodologias do campo da Biblioteconomia 

para a representação de conteúdo nos documentos arquivísticos, visando o planejamento de um 

sistema de recuperação por assunto nos arquivos. O autor (1979 apud Ribeiro, 1996) utiliza 

dois métodos para obter o acesso por assunto, são eles o Provenance Method ou P Method e 

Content Indexing ou CI Method. É conveniente ressaltar que a tese de Lytle resultou na 

publicação de dois artigos na American Archivist, em 1980, nomeados: Intellectual access to 
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archives: I. Provenance and content indexing methods of subject retrieval e Intellectual access 

to archives: II. Report of an experiment comparing provenance and content indexing methods 

of subject retrieval. 

 Sobre a pesquisa de Lytle, Medeiros e Bräscher (2020) comentam que método de 

proveniência (P Method) é o método tradicional de recuperação nos arquivos, “baseado em 

princípios da administração de arquivos e práticas de referência dos arquivistas” (MEDEIROS; 

BRÄSCHER, 2020, p. 11), o acesso é feito pela procedência da documentação, ou seja, pelo 

seu produtor, é um método que depende de um arquivista, e tem alta revocação e baixa precisão 

e gera dificuldades em se recuperar documentos não textuais. Já o método de indexação de 

assuntos (CI Method), deriva da Biblioteconomia, o acesso ao conteúdo é realizado por meio 

de pedidos de consulta por assuntos, através de um instrumento de indexação, como os 

catálogos ou índices, segundo as autoras, falta controle de autoridade no desenvolvimento de 

índices e distinção nas entradas de assunto e produtor. E afirmam: 

A diferença entre os dois métodos, de proveniência e de indexação de assunto, mostra 

que o “assunto” é um termo ambíguo e, logo, pode ser compreendido com base em 

diferentes perspectivas e possuir diferentes significados. Em sentido amplo, o 

assunto pode ser obtido a partir do nome de instituições, pessoas ou ainda de funções e 

atividades e, portanto, da proveniência. Por outro lado, no sentido mais restrito, o 

assunto se refere ao tema ou tópico (subject). Essa segunda acepção é mais 

característica do processo de indexação de assunto, que aqui enfatizamos. 

(MEDEIROS; BRÄSCHER, 2019, p. 12, grifo nosso) 

Medeiros e Bräscher (2020) e Ribeiro (1996) afirmam que após a realização dos testes, 

Lylte (1980), concluiu que os dois métodos apresentaram baixo desempenho de recuperação e 

que não são excludentes. No âmbito do contexto de produção do documento, Schmidt e Smit 

(2013), declaram: 

[...] que o documento de arquivo evidencia a existência e o funcionamento de uma 

instituição, permitindo-nos considerá-lo o espelho, reflexo fidedigno do funcionamento 

desta. E dessa relação, desse vínculo com seu contexto de produção, decorre sua 

natureza probatória. Portanto, na condição de objeto central da ciência Arquivística, o 

documento de arquivo deve ser compreendido a partir de atributos que, teoricamente 

fundamentados, o distinguem dos documentos das bibliotecas, dos museus e de 

inúmeras instituições de pesquisa. Ademais, é a partir destes atributos que as 

informações inerentes ao documento de arquivo devem ser organizadas e 

disponibilizadas. (SCHMIDT; SMIT, p. 583, 2013 apud VITAL; BRÄSCHER 2020) 

 

Vital e Bräscher (2011) realizam o estudo mediante pesquisa bibliográfica e análise de 

conteúdo dos artigos selecionados, no qual objetivam discutir pressupostos conceituais e 

metodológicos da representação temática em arquivos, isto é, procuram identificar e 

caracterizar as especificidades do tratamento temático da informação. Entre os resultados, as 

autoras apresentam extratos de trechos de trabalhos analisados que valorizam o contexto de 
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produção dos documentos. Entre estes, citamos Schmidt e Smit (2013 apud VITAL; 

BRÄSCHER, 2020, p. 359), que “dividem os elementos em dois conjuntos, “[...] de contexto, 

que estão “fora” do documento, sendo a proveniência e as funções, e as de conteúdo, que estão 

“dentro” do documento, sendo o conteúdo substantivo e as datas tópica e cronológica.” 

Referente as especificidades e o contexto de produção dos documentos arquivísticos, 

Vital e Bräscher (2011) afirmam que: 

Evidenciar as especificidades dos documentos arquivísticos no processo de 

representação temática apresenta a possibilidade do desenvolvimento de 

representações mais significativas, proporcionando que a recuperação da 

informação seja contextual. Documentos arquivísticos existem relacionados às 

funções e às atividades que os originaram, assim, a análise contextualizada explicita 

esse significado, resultando em representações mais adequadas. (VITAL; BRÄSCHER, 

2019, p. 362, grifo nosso) 

 

Neste contexto, referente a produção dos documentos, é importante destacar a função 

da NOBRADE (2006), baseada na Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística, a 

ISAD (G), publicada em 1994, a NOBRADE considera seis níveis principais de descrição, 

sendo: a 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), que devem refletir justamente a 

estrutura e as relações orgânicas e hierárquicas dos produtores. A norma possui 28 elementos 

de descrição, dos quais sete são obrigatórios22, divididos em oito áreas. A ISAD (G) se difere 

da NOBRADE nesses elementos, possuindo 26 elementos de descrição e não conta com a área 

08. A área 08 é justamente a área de “pontos de acesso e descrição de assuntos, onde se registra 

os termos selecionados para localização e recuperação da unidade de descrição.” (CONARQ, 

2013). A NOBRADE (2013) determina ainda que: 

Este elemento de descrição exige estudo, definição e avaliação periódica por parte da 

entidade custodiadora quanto à política empreendida para recuperação sistêmica 

das informações e à política de indexação de assuntos. Além dos elementos de 

descrição obrigatórios, que constituem pontos de acesso naturais na descrição 

multinível, cabe à entidade custodiadora a identificação de outros pontos e a seleção 

dos elementos de descrição que serão objeto de indexação (CONARQ, 2013, p. 59, grifo 

nosso) 

 

 Para Medeiros e Bräscher (2020, p. 3), embora a NOBRADE tenha feito um grande 

avanço com a criação da área 08 (pontos de acesso e indexação de assuntos), não consta na 

norma como desenvolver essa representação, deixando a cargo da instituição custodiadora.   

 Ribeiro (1996, 2011), que há mais de duas décadas estuda o tema, centrada na instituição 

de políticas de indexação e linguagens de indexação para Arquivos (MEDEIROS; 

 
22 Os sete elementos de descrição obrigatórios da NOBRADE são: código de referência; título; data (s); nível de 

descrição, dimensão e suporte; nome(s) do(s) produtor(es) e condições de acesso (somente para as descrições em 

níveis 0 e 1). (CONARQ, 2013) 
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BRÄSCHER, 2020), compreende que as especificidades do documento de arquivo que devem 

ser consideradas no âmbito da representação da informação, seja na primeira fase de análise – 

analise de conteúdo e seleção dos conceitos - ou na segunda fase, de tradução para uma 

linguagem documentária, são: o contexto de produção do acervo, o uso/usuário e o volume de 

documentos. O volume de documentos que compõe um fundo, suas séries e itens documentais 

vão influenciar diretamente, na profundidade da indexação desses acervos.  

 O contexto de produção dos documentos arquivísticos, pauta que é essencial para as 

atividades de classificação, descrição e para a elaboração da política de indexação de cada 

acervo ou instituição. A importância do contexto de produção para os arquivos é um consenso 

na área, como exposto ao longo da seção 3, entretanto, considerando o âmbito da descrição 

arquivística, destacamos que: a) a NOBRADE (2013), é pensada e constituída como um reflexo 

das estruturas orgânicas e hierárquicas institucionais e possui um elemento de descrição 

obrigatório e especifico para o produtor, e b) a natureza do documento fotográfico, 

questionamos se na fotografia, quando produtor não for um elemento visual presente na 

imagem, ele deve ser um elemento de indexação? Considerando a área 8, dedicada aos pontos 

de acesso, indexar um termo, que visualmente não consta na imagem, poderia causar problemas 

na qualidade da indexação no quesito de especificidade, afetando a capacidade de precisão do 

SRI?  

 Para compreender ou tentar encontrar uma resposta para esta questão, é importante 

indagar, primeiramente, onde se encaixa o processo de indexação, para Medeiros e Bräscher 

(2020): 

A indexação de assunto, numa perspectiva mais específica pode ser identificado a 

partir do processo de descrição, pois é um dos elementos de conteúdo. A compreensão 

do contexto do documento e das relações com o conjunto documental o qual faz parte 

se faz necessária para a determinação do assunto e se torna evidente na descrição. 

(MEDEIROS; BRÄSCHER, 2020, p. 20) 

 

Ribeiro (2011) descreve que existem três processos de organização arquivística, a 

classificação, a descrição e a indexação, e ao criticar a visão clássica dos arquivos, a autora 

declara que essas operações não devem ocorrer de forma meramente tecnicista. (MEDEIROS; 

BRÄSCHER, p. 20). Sobre a questão exposta por Ribeiro (2011), Medeiros e Bräscher (2020) 

pontuam: 

A autora [Ribeiro] nos auxilia na compreensão da indexação no contexto da 

Arquivologia sob dois aspectos. Primeiro, as três operações não podem ser 

consideradas estanques e separadas, pois do ponto de vista de um sistema e da 

arquivística contemporânea, são integrados e visam recuperar a informação 

solicitada por um usuário, o que deve ser priorizado no momento da representação 

arquivística. Segundo, a indexação é considerada um processo de tratamento da 

informação arquivística, embora saliente que a classificação e a descrição são 

fundamentais. Em sua visão, o processo de indexação de assunto está relacionado ao 
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processo de descrição e se refere à atribuição e à seleção de pontos de acesso para os 

documentos. (MEDEIROS; BRÄSCHER, 2020, p. 20) 

 

Para Ribeiro (2011) é mais adequado considerar níveis de análise arquivística – sumário, 

exaustivo e profundo - do que em níveis de descrição arquivística, pois “a análise precede não 

apenas a descrição, mas todas as operações de representação da informação como a indexação.” 

(RIBEIRO, p. 47). 

 Para Pret (2019), em um ambiente de protocolo e arquivos correntes: 
 

[...] a descrição e a indexação quando associadas na representação dos documentos de 

arquivo podem tornar sua recuperação mais eficiente e eficaz. Todavia, tratam-se de 

processos de representação autônomos e não precisam, necessariamente, estar 

subordinados entre si. Consideramos necessário pensar formas de recuperação da 

informação que não estejam limitadas ao processo de classificação, tampouco à 

descrição pelos motivos já mencionados. Por estas razões, a indexação pode até ser 

incorporada no processo de descrição arquivística, no entanto, não está vinculada a esta 

função. A indexação e a descrição são processos que independem um do outro, 

embora possam estar associados, inclusive na perspectiva do records continuum. 

(PRET, 2019, p. 154, grifo nosso) 

 

Portanto, Ribeiro (1996, 2011), Pret (2019) e Medeiros; Bräscher (2020) acreditam que 

a descrição e a indexação são processos distintos, embora possam ser considerados 

complementares. Entretanto, essa visão não é um consenso na área, alguns autores como 

MacNeil (1996), BCA (1992), Martin (1987), e Maurel e Champagne (1999), afirmam que o 

processo de indexação – análise documentária e tradução – são atividades inseridas na descrição 

arquivística. Segundo Medeiros e Bräscher (2020) para MacNeil (1996): 

[...] a pertinência23 diz respeito à indexação de assunto e é considerada um princípio. A 

indexação de assunto se desenvolveu a partir da evolução das normas de descrição, 

quando afirma que ‘os desenvolvimentos na descrição de arquivos nos níveis nacional 

e internacional resultaram em uma atitude mais conciliatória em relação à indexação de 

assuntos por parte de arquivistas, e uma inclinação mais forte para reconciliar 

abordagens baseadas em proveniência e pertinência para acesso a assuntos’. 

(MACNEIL, 1996, p. 243 apud MEDEIROS; BRÄSCHER, 2020, p. 14) 

 

Sob a ótica de MacNeil (1996), Medeiros e Bräscher esclarecem ainda: 

[...] um dos aspectos enfatizados por MacNeil (1996) é que para descrever o documento 

arquivístico é necessário entender o significado amplo do contexto de produção em que 

o documento foi criado e sob o qual tem sido analisado e elaborado. A observância 

desse princípio é feita na descrição multinível, segundo a qual o fundo de arquivo 

é descrito do geral para o específico, em diferentes níveis, que representam diferentes 

partes do fundo (conjunto documental). Nesse sentido, utiliza a expressão “descrição e 

indexação”. (MEDEIROS; BRÄSCHER, 2020, p. 15, grifo nosso) 

 

 
23 Para a autora Heather Macneil (1996) utiliza o termo pertinência, para se referir ao acesso, diz respeito à 

indexação de assunto. A saber: “Um princípio de organizar registros com base no conteúdo, sem levar em conta 

sua origem ou ordem original (MULTILINGUAL ARCHIVAL TERMINOLOGY, 2018 apud MEDEIROS; 

BRÄSCHER, 2020). 
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Na mesma abordagem de MacNeil, Martin (1987 apud MEDEIROS; BRÄSCHER, 

2020) apresenta a indexação em um completo sistema de recuperação da informação, que 

denomina de “sistema de indexação”. Para o autor a indexação faz parte do sistema de 

descrição, possuindo uma relação direta com os instrumentos de pesquisa, “os nomes e termos 

que são selecionados nos materiais de arquivo para inclusão no instrumento de pesquisa são 

chamados de pontos de acesso.” (MARTIN, 1987, p. 15, apud MEDEIROS; BRÄSCHER, 

2020). Segundo o autor os pontos de acesso são criados e partir destes, são gerados os 

instrumentos de pesquisa, “que podem ser de diferentes tipos e baseados, por sua vez, em 

elementos distintos.” MEDEIROS; BRÄSCHER, p. 15). 

Ao analisamos os textos de MacNeil (1996) e Martin (1987), a partir do recorte de 

Medeiros e Bräscher (2020), podemos afirmar que os autores estão se referindo a descrição e a 

indexação de um fundo de arquivo (MACNEIL, 1996), e da sua relação direta com instrumentos 

de pesquisa (MARTIN. 1987), logo, ambos dissertam pautados nas atividades exercidas no 

universo dos Arquivos Permanentes. 

Particularmente, no âmbito desta pesquisa e dos arquivos permanentes, ao analisar o 

processo de indexação, que se divide em duas etapas, a de análise e de tradução, concordamos 

com a visão de que a indexação é um processo que está inserido na descrição arquivística, 

considerando que ao analisar um determinado documento ou conjunto de documentos, o 

arquivista, já está realizando uma análise de conteúdo, e uma determinada representação e 

normalização ao informar ou descrever outros elementos preconizados pela NOBRAE, como a 

data, produtor ou ainda no preenchimento do campo 3.1 de âmbito e conteúdo, são leituras e 

representações do documento, que se configuram como impulsionadores da indexação para a 

extração conceitual, inclusive se pensarmos na subetapa leitura técnica do documento que 

integra a etapa da análise conceitual, ao longo do processo de descrição. 

Vale destacar o trabalho de Guitard (2013) apresentado no artigo de Medeiros e 

Bräscher (2020), como um dos artigos mais recentes encontrado pelas autoras. Guitard (2013) 

destaca que no Canadá foram criadas normas de descrição arquivísticas em 1992, oriundas dos 

esforços do BCA:  

Neste documento foram apresentados três aspectos inerentes à indexação: o princípio 

de respeito aos fundos (a unidade de tratamento), os níveis de classificação (a 

hierarquia) e o princípio do geral para o particular. Ou seja, ao comparar o processo de 

indexação na Biblioteconomia e na Arquivologia, a autora [Guitard] afirma que as 

características dos documentos, sejam eles arquivísticos ou biblioteconômicos, 

interferem e condicionam o processo de indexação. No caso da Arquivologia são 

evidenciadas informações de contexto e os documentos são tratados como conjuntos, 

tanto na descrição como na indexação. (MEDEIROS; BRÄSCHER, 2020, p. 16) 
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Guitard (2013 apud MEDEIROS; BRÄSCHER, 2020) compreende que processo de 

indexação de assunto se refere a representação do assunto ou tópico e leva “em consideração 

os princípios arquivísticos e seus respectivos níveis, os quais são comparados às etapas da 

indexação de assunto” (MEDEIROS; BRÄSCHER, 2020, p. 16). Logo, a autora afirma que as 

etapas da indexação são: a análise do documento, a seleção dos conceitos e a representação em 

termos de indexação. Similares ao modelo proposto por Lancaster (2004) e UNISIST (1981), 

aqui já apresentados. Entretanto, defende que embora sejam as mesmas etapas, as 

especificidades do documento arquivístico devem ser consideradas, e que os mesmos precisam 

ser representados em conjuntos e não como itens isolados, e defende ainda, que o suporte e/ou 

tipologia dos documentos podem interferir no processo de indexação. 

Por fim, é importante sublinhar, um ponto específico de um último trabalho analisado 

na pesquisa de Medeiros e Bräscher (2020), referente a indexação em arquivos, que é o artigo 

publicado por Hudon (1997-1998) onde o autor afirma que: 

[...] os processos de indexação e descrição em arquivos estão relacionados, incluindo os 

níveis de descrição. Sendo assim, qualquer política de indexação a ser criada estará 

necessariamente ligada às políticas de descrição vigentes. Acrescenta que a 

organização e estruturação das informações por conteúdo e temática é apenas um acesso 

adicional. (MEDEIROS; BRÄSCHER, 2020, p. 17) 

 

Hudon (1997-1998 apud MEDEIROS; BRÄSCHER, 2020) reitera ainda que o objetivo 

da indexação em arquivos difere do que existe em outras áreas, para o autor, nos arquivos a 

indexação não serve para organizar ou estruturar o conteúdo, e sim que indexação temática visa 

o acesso de forma complementar as que já existem (proveniência). 

Nesta subseção, fizemos um exame na literatura em língua portuguesa, com o propósito 

de ampliar o debate acerca das metodologias e fatores considerados no processo de indexação 

em arquivos. Nota-se, que não existe um consenso na área sobre a metodologia mais adequada 

a ser aplicada nas instituições arquivísticas. A partir desta ótica, para finalizar, retomamos o 

texto de Ribeiro (2011), em que faz ponderações sobre a importância da elaboração de uma 

política de indexação: 

[...] a indexação pressupõe, sempre, a definição de uma ‘política’ ajustada à função 

que ela pretende cumprir e, de acordo com essa política, variará o grau de 

exaustividade e de especificidade que lhe é conferido. Por isso mesmo, nem todos os 

conceitos identificados são, obrigatoriamente, retidos para a indexação, havendo 

necessidade de se proceder a uma seleção (RIBEIRO, 2011, p. 37, grifo nosso) 

 

 A seguir, adentramos na temática ainda mais específica das operações e métodos da 

indexação nos acervos fotográficos, objeto deste estudo. 
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6.1 INDEXAÇÃO EM ACERVOS FOTOGRÁFICOS  
 

Assim como as demais fontes de informação históricas, as fotografias não 

podem ser aceitas imediatamente como espelhos fiéis dos fatos. Assim como 

os demais documentos elas são plenas de ambigüidades, portadoras de 

significados não explícitos e de omissões pensadas, calculadas, que aguardam 

pela competente decifração. Seu potencial informativo poderá ser alcançado 

na medida em que esses fragmentos forem contextualizados na trama histórica 

em seus múltiplos desdobramentos (sociais, políticos, econômicos, religiosos, 

artísticos, culturais) que circunscreveu no tempo e no espaço o ato da tomada 

do registro. (KOSSOY, 1993, p. 14) 

 

 Se a indexação em arquivos precisa ser realizada de maneira especifica às suas 

características, existem ainda, as particularidades que são inerentes ao documento fotográfico, 

objeto deste estudo.  Sobre o tema, Boccato e Fujita (2006) mencionam: 

[...] o documento fotográfico tem o seu papel definido como produtor de 

informações e, nesse sentido, merece uma atenção especial na realização de 

uma análise documental [documentária] que possibilite uma representatividade 

adequada de seu conteúdo e uma satisfatória recuperação de informação 

(BOCCATO; FUJITA, 2006, p. 85) 

 

O processo de indexação nos documentos imagéticos é especifico e difere do processo 

dos documentos textuais, Johanna Smit (1996) sublinha as questões metodológicas e as 

considerações relativas ao contexto de produção das fotografias:  

[...] a preposição de uma metodologia da análise da fotografia supõe um 

entendimento da essência desta, daquilo que a caracteriza, das razões pelas 

quais é produzida e, sobretudo, das condições em que será utilizada. Em outras 

palavras, torna-se necessário compreender a imagem fotográfica, enquanto 

informação tratada e recuperada. (SMIT, 1996, p.  29) 

 

Outra questão importante de ser analisada é apresentada por Dubois (apud Smit, 1996, 

p. 29) onde o autor afirma que a percepção da imagem fotográfica está integrada ao seu uso24, 

e para Smit:  

[...] a ênfase no uso, neste caso, reforça, no concerne à Ciência da Informação, 

a tão propalada mudança de paradigma da documentação, segundo a qual os 

sistemas de informação devem ser pensados em função do usuário e de suas 

necessidades informacionais. (SMIT, 1996, p. 29) 

Para a autora este conceito é fundamental para se pensar a representação e a recuperação 

da informação, relacionando, mais uma vez, as demandas dos usuários à formação dos sistemas 

de informação.  

Erwin Panofsky (1979) estabeleceu três níveis para a análise de imagem:  pré-

iconográfico, em que são descritos genericamente os objetos e as ações representadas pela 

 
24 Philippe Dubois (1994 apud Smit, 1996, p. 29) distingue três fases na percepção e uso da imagem fotográfica, 

a fotografia como espelho do real, a fotografia como transformação do real e a fotografia como traço do real, 

Dubois assimila estas imagens fotográficas, respectivamente aos conceitos de ícone, símbolo e índice peirceano. 
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imagem; o iconográfico, que estabelece o assunto secundário ou convencional ilustrado pela 

imagem, logo, trata da determinação do significado abstrato ou simbólico da imagem, 

sintetizado a partir de seus elementos componentes, detectados pela análise pré-iconográfica; e 

por fim, o nível iconológico, no qual propõe uma interpretação do significado intrínseco do 

conteúdo da imagem, construída a partir da análise dos anteriores. 

É importante destacar, que Peter Burke (2017) ao analisar os níveis de análise de 

imagem propostos por Panofsky (1979), contextualiza que autor trabalhava no universo da 

história da arte, e problematiza a tese ao afirmar que: 

Esses níveis pictóricos de Panofsky correspondem aos três níveis literários distinguidos 

pelo estudioso clássico Friedrich Ast (1778-1841), pioneiro na arte da interpretação de 

textos (“hermenêutica”): o nível literal ou gramatical, o nível histórico (preocupado com 

o significado) e o nível cultural, voltado para a captação do “espírito” (Geist) da 

Antiguidade ou outros períodos. Em outras palavras, Panofsky e seus colegas estavam 

aplicando ou adaptando para as imagens uma tradição especificamente alemã de 

interpretação de textos. (BURKE, 2017, p. 58, grifo nosso) 

 

Além de ser uma adaptação de uma metodologia de interpretação de textos para 

imagens, Burke (2017) condena enfoque iconográfico por sua “falta de dimensão social, sua 

indiferença ao contexto social. O objetivo de Panofsky, conhecidamente indiferente, se não 

hostil, à história social da arte, era descobrir “o” significado da imagem, sem levantar a questão: 

significado para quem?” (BURKE, 2017, p. 64). Ao criticar o método de Panofsky, Burke 

(2017) declara que um outro problema identificado no método iconográfico é “que seus 

praticantes não têm prestado suficiente atenção à variedade de imagens”, e que seus autores 

“possuíam olhares aguçados para alegorias em pinturas, porém imagens não são sempre 

alegóricas.” (BURKE, 2017, p. 65, grifo nosso). Para o autor tanto o método iconográfico, 

quanto o iconológico são intuitivos, especulativos e subjetivos demais, para que se possa 

confiar.  

Panofsky (1979) estava especialmente interessado em analisar as imagens no nível 

iconológico, já Sara Shatford (1986), baseada em sua teoria, discute a representação da imagem 

nos níveis pré-iconográfico e iconográfico, a autora considera, que estes níveis podem ser 

subdivididos, cada um deles, em dois aspectos: OF e ABOUT (DE e SOBRE).  

No nível pré-iconográfico, OF relaciona-se aos aspectos genéricos da descrição, que são 

os objetos e os eventos, já no nível iconográfico, ele trata do que é especifico. O aspecto 

ABOUT, no nível pré-iconográfico representa o humor e as emoções presentes na imagem; no 

nível iconográfico ABOUT representa o sentido mítico e simbólico da imagem, assim, Shatford 

destaca que as imagens são simultaneamente genéricas e específicas. É importante ressaltar que 
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para Shatford (1986) o nível iconológico cabe a interpretação da imagem, em um nível abstrato 

e interpretativo, que não se encaixa nos aspectos (OF e ABOUT) de análise por ela elaborada.  

Shatford categoriza os aspectos OF e ABOUT, em OF genérico, OF específico e 

ABOUT, e combina as categorias à da classificação facetada de Ranganathan (Personalidade, 

Matéria, Energia, Espaço e Tempo), e as questões: Who? (Personalidade e Matéria), What? 

(Energia), Where? (Espaço) e  When? (Tempo), para Shatford essas são as perguntas básicas, 

as categorias, que todo indexador deve fazer e avaliar no momento em que for analisar uma 

imagem: QUEM? O QUE? QUANDO? E ONDE?  

Além de considerarmos o contexto25 e uso do documento fotográfico, para a 

representação da imagem e formulação de uma política de indexação de documentos 

imagéticos, ressaltamos outro fator essencial que deve ser considerado no processo de 

elaboração da política de indexação, já citado aqui em alguns trechos, é a relação usuários-

acervos imagéticos, Cordeiro (2013) escreve: 

As necessidades dos usuários em relação aos documentos são variantes, fazendo com 

que um documento deva ser múltiplo-indexado, para permitir a busca por diferentes 

facetas. No caso de documentos imagéticos, o usuário provavelmente fará a escolha da 

imagem desejada, a partir do oferecimento, pelo sistema, de um painel de imagens 

contendo várias opções de seleção. (CORDEIRO, p. 72, 2013) 

 

Segundo Cordeiro (2013), utilizando a metodologia de representação de imagens em 

categorias, as demandas dos usuários também devem ser consideradas na escolha das categorias 

de análise, possibilitando a busca por diferentes facetas, a autora afirma que a necessidade e 

relação de cada usuário com o documento é variável e mutável, fazendo com que o documento 

deva ser polirrepresentado26, e que se desenvolva metodologias de análise, indexação e 

recuperação, onde seja considerada a interdisciplinaridade, tanto do documento quanto das 

buscas (CORDEIRO, 2013, p. 74).  

Retomando a contribuição de Dubbois, referente ao uso da fotografia, aprofundada por 

Smit (1996) e Cordeiro (2013), destacamos como é importante, para a elaboração de uma 

política de indexação para documentos fotográficos, elaborar uma metodologia que considere 

 
25 Conforme indica Cordeiro (2020) “o enfoque é a possibilidade de assuntos (como pontos de acesso) 

representativos de contexto para fins de recuperação. Não confundir com a questão do contexto de produção que 

é apresentado nos códigos de classificação para documentos de arquivos, no qual objetiva-se garantir a 

organicidade e o vínculo arquivístico entre os documentos”. 
26 O conceito de polirrepresentação procura representar a necessidade de informação corrente do usuário, estados 

de problema e conhecimento, domínio da tarefa de trabalho ou interesse na forma de estrutura contextual da 

causalidade. Ao mesmo tempo, implica que nós deveremos aplicar diferentes métodos de representação e uma 

variedade de técnicas de RI [Recuperação da Informação], de diferente origem cognitiva e funcional, para objetos 

de informação, no espaço de informação. Os objetivos são melhorar o acesso intelectual para fontes de informação 

e, simultaneamente, fornecer ao SRI [Sistema de Recuperação da Informação] uma plataforma contextual 

enriquecida, que possa sustentar/apoiar a busca de informação do usuário (INGWERSEN, 1996, apud 

CORDEIRO, 2013, p. 73).  



62 

 

para a representação da imagem, além da contextualização e literatura da área,  a demanda do 

usuário em relação ao documento, o uso que o mesmo fará da imagem, e como essa demanda 

se torna um referente no momento de se elaborar as diretrizes, metodologias e objetivos dentro 

da formulação da política de indexação para o acervo.  

Vale ressaltar, o texto de Ribeiro (1996) 

A criação de vocabulários de indexação, com vista a uma aplicação generalizada, não 

é, a nosso ver, uma utopia. Consideramos possível a criação de uma lista de autoridade, 

ou mesmo um "thesaurus", para aplicar a arquivos, ou fundos, com características 

idênticas (por exemplo, arquivos municipais, fundos notariais, fundos judiciais, etc.). 

No entanto, tal lista terá́ de conter, essencialmente, termos de carácter geral, os quais 

representem classes temáticas que se subdivirão em termos específicos, consoante as 

necessidades particulares de cada arquivo, ou fundo de arquivo. (RIBEIRO, 1996, 

p. 68, grifo nosso) 

 

Concluímos esta seção, compreendendo os contextos históricos e metodológicos da 

indexação, sua aproximação com a teoria da classificação a partir dos estudos da classificação 

facetada de Ranganathan, do CRG, e da categorização como instrumento de indexação. 

Adentrando ao âmbito da arquivística, analisamos suas especificidades e o afastamento do 

contexto biblioteconômico, compreender o que é especifico da natureza do documento 

arquivístico é essencial para se pensar e analisar suas particularidades, para a partir deste ponto, 

desenvolver uma política de indexação coerente, que atenda as necessidades do acervo e o 

usuário, visando suas qualidades e a capacidade dos sistemas, visando especificamente o 

documento imagético no contexto de uma instituição arquivística. 

Na próxima seção, versaremos as questões relativas à elaboração de uma política de 

indexação institucional. 
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7 POLÍTICAS DE INDEXAÇÃO   

A política trata da convivência entre diferentes. Os homens se organizam 

politicamente para certas coisas em comum, essenciais num caos absoluto, ou 

a partir do caos absoluto das diferenças. (ARENDT, 1993, p. 7) 

 

Nesta seção abordaremos os conceitos, objetivos e elementos que devem estar presentes 

na elaboração de uma política de indexação. A política é a capacidade humana de governar, de 

se organizar e evitar o caos, ou como cita Arendt (1993) em função do caos o ser humano se 

organiza, cria métodos, encontrando pontos em comum para a convivência.  

Neste sentido, no âmbito de políticas institucionais, Carneiro (1985) afirma que a 

política de indexação deve ser entendida como um “guia para tomada de decisões” e o objetivo 

do estabelecimento de uma política de indexação é principalmente definir as variáveis que irão 

afetar o serviço, a autora pontua:  

Na implantação de um serviço de indexação há de se levar em conta um grande número 

de variáveis, que irão afetar consideravelmente o desempenho do serviço. Definir 

essas variáveis, estabelecer princípios e critérios que servirão de guia na tomada de 

decisões para otimização do serviço, racionalização dos processos e consistência 

das operações nele envolvidas. (CARNEIRO, 1985, p. 222, grifo nosso) 

Fujita (2012, p. 22) compreende que a política de indexação é um conjunto de 

procedimentos, materiais, normas e técnicas orientadas por decisões que refletem a prática e 

princípios teóricos da cultura organizacional de um sistema de informação (FUJITA, 2012). 

Para a autora, existem duas visões de política de indexação que se complementam: “uma visão 

mais expandida que considera o contexto da gestão de sistemas de recuperação da informação 

sobre as atividades de indexação” e uma outra vertente mais “direcionada aos procedimentos e 

elementos de indexação circunscritos ao manual de indexação, sua operacionalização e 

avaliação” (FUJITA, 2012, p. 22). 

Narukawa e Sales (2012) consideram que a “política de TTI” (tratamento temático da 

informação), ou política de indexação, se estabelece na “formalização dos processos, 

procedimentos, instrumentos e toda filosofia profissional subentendida nas atividades de 

tratamento temático da informação que servem como diretriz no desenvolvimento dessas 

atividades” (NARUKAWA; SALES, 2012, p. 158). 

Para Gil Leiva (2008b apud NARUKAWA; SALES, 2012, p. 153) a: 

[...] política de indexação (política de TTI) é entendida como a forma de realizar a 

indexação de determinada instituição, e, a iniciativa de materializar em guias ou 

manuais os procedimentos adotados para a indexação. É por meio dos manuais que 

novos indexadores serão formados e capacitados. Quando o autor discorre sobre as 

políticas de indexação de forma geral, fica clara a preocupação com os cabeçalhos de 
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assunto [termos de indexação] a serem empregados no processo, o que evidencia o 

fundamental papel das linguagens documentais. (NARUKAWA; SALES, 2012, p. 153) 

 Carneiro (1985) afirma que o principal propósito da indexação, é “assegurar de forma 

mais eficiente e econômica possível, que qualquer documento ou informação seja fornecido ao 

usuário no momento preciso” (CARNEIRO, p. 222, 1985). A autora pontua três fatores que 

considera imprescindíveis ao planejamento de qualquer sistema de recuperação da informação, 

são eles: 

• Identificação da organização à qual estará vinculado o sistema de indexação; 

• A identificação da clientela a que se destina o sistema; 

• Os recursos humanos, materiais e financeiros. 

A autora elenca sete elementos de importância para a definição de uma política de 

indexação, são eles: cobertura de assuntos, seleção e aquisição de documentos, o processo de 

indexação (níveis de exaustividade e especificidade, capacidade de revocação e precisão, 

linguagem), estratégia de busca, forma de saída, tempo de resposta do sistema, avaliação do 

sistema (CARNEIRO, 1985, p. 221). 

Vale ressaltar, referente aos elementos citados por Carneiro (1985), como evidenciado 

por Fujita (2012, p. 24), que o tempo de resposta, atualmente pode ser “desconsiderado” dado 

aos avanços tecnológicos e o tempo de resposta dos sistemas informatizados, via web, no 

contexto que Carneiro escreveu, segundo Fujita, esse ponto era dedicado aos sistemas de 

recuperação manuais. 

Cesarino (1985, p. 165) explica que uma política de indexação é uma decisão 

administrativa e só́ pode ser constituída depois de observados alguns aspectos, são eles:  

• Identificação das características do usuário (áreas de interesse, nível, experiência, 

atividades que exercem); 

• Volume e características da literatura [dos documentos] a ser integrada ao sistema; 

• Volume e características das questões propostas pelo usuário;  

• Número e qualidade dos recursos humanos envolvidos; 

• Determinação dos recursos financeiros disponíveis para criação e manutenção do 

sistema; 

• Determinação dos equipamentos disponíveis.  

Em 1985, Cesarino já pontuava a existência de muitas linguagens de indexação sendo 

utilizadas em SRI, com muitas variações, e afirma “não se pode dizer, simplesmente, quais as 
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melhores ou as piores. Não há linguagem perfeita. Existe sim, a linguagem que melhor se 

adapta a um Sistema de recuperação de informação, com determinadas características.” 

(CESARINO, 1985, p. 162 e 163, grifo nosso), e que cabe, ao profissional tomar a decisão 

acertada, o que vale para o arquivista, ou para o indexador de forma geral. A política de 

indexação é um elemento de organização institucional, é formada por um conjunto de 

procedimentos e instrumentos inseridos em um determinado contexto organizacional, 

estabelecida a partir de escolhas administrativas e considerando os usuários dos sistemas, seja 

esse usuário o próprio Estado, enquanto administração pública, ou a sociedade civil, na figura 

do pesquisador. 

Inserido nesse contexto, Guimarães (2000, p. 52) afirma que a construção e aplicação 

de uma política de indexação para um sistema de informação, contribui e muito, para que o 

usuário e o documento deixem de ser sujeito e objeto para se transformarem em dois sujeitos 

que efetivamente interagem, uma vez que o usuário estará́ sempre recriando o documento e, por 

sua vez, alimentando novamente o sistema (GUIMARÃES, 2000, p. 52, tradução nossa). 

Para Fujita (2012, p. 21), é essencial que se considere o funcionamento de uma unidade 

de informações na elaboração de uma política de indexação, visando “viabilizar e aprimorar o 

sistema de recuperação da informação” e deve considerar as três características citadas por 

Carneiro (1985). A elaboração de uma política de indexação garante a qualidade e a unidade da 

indexação por diferentes profissionais.  

Referente a qualidade, os níveis da indexação, bem como a capacidade do sistema – 

exaustividade, especificidade, revocação e precisão, foram aprofundados na seção 5.1 deste 

estudo – são alguns dos fatores que afetam a qualidade da indexação e que devem ser definidos 

no âmbito da política de indexação institucional. Como apontado por Ribeiro, em trecho já 

citado neste trabalho “a indexação pressupõe, sempre, a definição de uma ‘política’ ajustada 

à função que ela pretende cumprir e, de acordo com essa política, variará o grau de 

exaustividade e de especificidade que lhe é conferido” (RIBEIRO, 1996). A autora destaca 

ainda: 

A especificidade dos conceitos a indexar é uma das características que distingue o 

conteúdo ideológico dos documentos de Arquivo mas, por outro lado, dificulta a criação 

de vocabulários de indexação com caráter "de autoridade". Como consequência disso, 

cada arquivo, face às necessidades da indexação, vê̂-se na contingência de 

desenvolver a sua própria linguagem e de criar a sua lista de autoridade.  

(RIBEIRO,1996, p. 68, grifo nosso) 

 Dito isto, fica evidente que a política de indexação, é tão especifica quanto à indexação 

para os Arquivos, e deve ser elaborada de maneira individual para cada unidade de informação. 
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Os documentos de arquivo, assim como os Arquivos Públicos, possuem características únicas, 

e esta natureza é responsável por um dos maiores desafios em se constituir políticas 

institucionais, e talvez por isso que os Arquivos a apliquem tão pouco27.  

 Segundo Rubi (2012, p. 175) a elaboração da política de indexação comporta três fases: 

preparação, desenvolvimento e avaliação. Na preparação os principais aspectos que devem ser 

observados são: identificação dos usuários; áreas de interesse, níveis de experiências, atividades 

que exercem volume e características das questões propostas pelos usuários. recomenda-se a 

realização de um estudo de usuários; infraestrutura; recursos financeiros; recursos materiais e 

físicos; recursos humanos, e respondidas algumas questões: Para quem a política é direcionada? 

Quais os limites de sua aplicação? A política deveria ser publicada? E deveria incluir o histórico 

da política? (RUBI, 2012, p. 175) 

 No âmbito do desenvolvimento, após a verificação das condições de preparação, nesta 

etapa deve encaminhar as decisões e diretrizes correspondentes aos objetivos e à filosofia da 

unidade de informação. Segundo a autora, uma política de indexação deve comtemplar três 

aspectos: indexação, linguagem e sistema de recuperação da informação. Esses três aspectos se 

desdobram em vários elementos, alguns já citados aqui, como as capacidades de revocação e 

precisão do sistema, os níveis de especificidades e exaustividade, e os procedimentos das etapas 

da indexação. O último tópico é a avaliação, que seria a etapa de realizar a avaliação da política, 

a partir da intervenção na realidade aplicando a proposta. (RUBI, 2012, p. 182) 

 O documento fotográfico, no universo da indexação nos arquivos, é um documento com 

características ainda mais específicas, como observado na seção 6.1, e por isso a necessidade 

de se criar instrumentos e políticas dedicados à sua natureza. A categorização, elaborada por 

Ranganathan, e aperfeiçoada com as teorias de Panofsky (1979) e Shatford (1986) se mostram 

como uma opção para a representação das imagens, levando em consideração os elementos 

apresentados por Cordeiro (2013), como o contexto, uso do documento e a demanda do usuário, 

para autora na escolha dessas categorias de representação, esses fatores precisam ser 

considerados, e afirma que a relação de cada usuário com o documento é variável e mutável e 

por isto, o documento deve ser polirrepresentado, como já apresentamos. 

 Assim, compreendendo as funções de um Arquivo público, o que é a indexação, a 

indexação em Arquivos e os elementos e objetivos que devem estar presentes na elaboração de 

uma política de indexação, bem como as especificidades do documento imagético. 

 
27 Afirmação em função de pesquisa de campo realizadas em instituições arquivísticas do Rio de Janeiro, ou 

detentoras de acervos fotográficos. 
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8 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção iremos apresentar os procedimentos metodológicos que foram aplicados 

para o desenvolvimento da pesquisa.   

O estudo foi realizado mediante pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa 

de campo. Foram consultadas base de dados e demais fontes bibliográficas em vista de levantar 

a literatura para fundamentar a discussão deste trabalho. Em relação à pesquisa documental, 

efetuou-se o estudo da legislação sob a guarda do AGCRJ, concernente ao acervo estudado. Na 

pesquisa de campo examinou-se o acervo objeto de estudo e instituições arquivistas no Rio de 

Janeiro que possuíam acervos fotográficos, a fim de detectar se possuíam política de indexação.

  

8.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

 Foram realizadas pesquisas em bases de dados e periódicos, como no Portal da Capes, 

onde realizamos a busca de artigos por assunto com os termos combinados “indexação + 

arquivos” e “política + indexação” no título, com retorno de 19 artigos, dos quais somente seis 

seriam relevantes para pesquisa. Na Base de Dados Referencial de Artigos e Periódicos em 

Ciência da Informação (BRAPCI), e na Biblioteca Eletrônica Científica On-Line (Scientific 

Electronic Library Online - SCIELO) foram realizadas pesquisas da mesma natureza, sobre 

política de indexação, indexação em arquivos, e indexação em fotografias. A pesquisa nessas 

bases foi realizada com intuito de levantar a bibliografia já produzida referente à teoria da 

indexação, a indexação em Arquivos, indexação em documentos fotográficos e política de 

indexação. Também foram consultadas publicações referentes à fotografia, fotografia pública e 

história visual, a fim de embasar e aprofundar o conhecimento referente a contextualização do 

documento fotográfico, e seu uso na administração pública, sob perspectiva da arquivística. 

 Na BRAPCI, utilizando os termos: “política de indexação” em palavras chave, o retorno 

foi de vinte e dois (22) artigos, para “política de indexação em arquivos” tivemos o retorno de 

uma (01) publicação, para “indexação em Arquivos” seis publicações foram localizadas, e por 

fim, para “indexação de fotografias” quatro (04) artigos, vale ressaltar, que em diversas vezes 

as publicações se repetem, mesmo com o uso de diferentes termos. Em função das poucas 

publicações especificas para o tema “indexação em arquivo”, optamos por não trabalhar com 

nenhum recorte temporal. 

 Na pesquisa realizada na base SCIELO, ao combinar os termos “política” e “indexação”, 

na busca por título, tivemos o retorno de quatro (04) artigos, ao combinar “indexação e 
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fotografia”, obtivemos o resultado de apenas uma publicação, e ao pesquisar somente 

‘indexação” com filtro temático para Ciências Sociais Aplicadas, o retorno foi de 23 resultados. 

Por fim, na pesquisa realizada na RCAAP, com o termo “política de indexação” o retorno foi 

de vinte e seis (26) resultados. 

 Referente ao campo empírico, o AGCRJ, foram realizadas pesquisas na literatura 

publicada pela própria instituição a respeito de sua trajetória institucional, publicações e 

relatórios de seus funcionários e diretores.  

 Foram selecionados artigos com maior aproximação dos assuntos abordados, com 

destaque para: Lancaster (2004), Guimarães (2000, 2009) Medeiros e Bräscher (2020), Vital e 

Bräscher (2016), Vital, Medeiros e Bräscher (2017), Fujita (2012, 2018), Bräscher e Café 

(2008), Cordeiro (2010, 2013), Cordeiro e Pret (2018), Pret (2019), Kushnir e Horta (2011), 

Kushnir (2018), Ribeiro (1996, 2011).  

 

8.2 PESQUISA DOCUMENTAL  

 

Referente a legislação consultada com objetivo de embasar as funções dos Arquivos 

Públicos, foram consultadas na legislação federal a Lei nº 8.159/1991, conhecida como lei de 

Arquivos. No âmbito do executivo municipal da cidade Rio de Janeiro, nos períodos 

administrativos da Prefeitura do Distrito Federal e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 

fizemos uma vasta consulta a legislação, focados no AGCRJ e em sua trajetória enquanto órgão 

do executivo municipal. Também foram consultados os decretos de nomeação dos fotógrafos 

Augusto, Aristógiton e Uriel Malta, autores de grande parte das imagens produzidas, e de seus 

órgãos produtores, a saber: Diretoria Geral de Obras e Viação (1894-1931), Diretoria da 

Engenharia (1931-1935), da Secretaria Geral de Viação, Trabalho e Obras Públicas (1935-

1940) e Secretaria Geral de Viação e Obras Públicas (1940-1962). 

A finalidade nessa parte da pesquisa, foi realizar um mapeamento, a partir da legislação 

publicada, do histórico e contextualização dos documentos dentro do universo da PDF, que hoje 

compõe o acervo das diretorias e secretarias de Viação e Obras sob custódia do AGCRJ. Grande 

parte do mapeamento das estruturas da PDF já foram e vem sendo realizadas pelo AGCRJ, 

entretanto, focadas no primeiro escalão – prefeitos e secretarias -, o nosso escopo foi aprofundar 

e contextualizar o processo de produção dessas imagens, a partir de 1903 até a década de 1960, 

quando institui-se o Estado da Guanabara, focados nas funções e atividades das secretarias e de 

seus fotógrafos. 
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8.3 PESQUISA DE CAMPO  

 

O campo empírico deste trabalho, dedicou-se ao estudo do AGCRJ enquanto instituição 

e custodiadora do objeto de estudo. A pesquisa de campo foi realizada nos acervos fotográficos, 

sob custódia do AGCRJ, isto é, nas fotografias produzidas pelas Diretoria Geral de Obras e 

Viação (1894-1931), Diretoria da Engenharia (1931-1935), Secretaria Geral de Viação, 

Trabalho e Obras Públicas (1935-1940) e Secretaria Geral de Viação e Obras Públicas (1940-

1962), o conjunto documental é formado por cerca de 32.000 imagens, que foram descritas e 

contextualizadas no item 3.3.3 e na seção 4 desta pesquisa. As imagens são o objeto deste 

estudo, para a elaboração da proposta de política de indexação que iremos apresentar e testar a 

seguir, na seção 9. 

Entretanto, realizamos algumas pesquisas em outras instituições do Rio de Janeiro, 

detentoras de acervos fotográficos, observando se estas possuem políticas de indexação próprias 

para fotografias, ou se não possuem, se utilizam alguma publicada por outra instituição. O 

objetivo dessas consultas foi avaliar o material já publicado, especificamente no âmbito dos 

conjuntos fotográficos. 

  Foram consultadas, por e-mail ou consulta em seus sites, as seguintes instituições28: 

 

• Arquivo Nacional (AN) 

 O Arquivo Nacional, contatado por e-mail e através de pesquisa em seu site. Ao 

perguntarmos se o AN possuía uma política de indexação, nos foi respondido que: 

“Quanto ao seu questionamento, o Arquivo Nacional não possui uma política de indexação 

específica para as fotografias. Há um manual de regras para indexação elaborado, por volta 

do ano 2000, pela Nilda Sampaio Barbosa Sobrosa e que foi atualizado em 2013 pela equipe 

responsável pelo Sistema de Informações do Arquivo Nacional (SIAN). Entretanto, este manual 

é válido para todo o acervo da instituição, independente do gênero documental.” 

 O Sistema de Informações do Arquivo Nacional – SIAN, oferece pesquisas por termos, 

tanto na pesquisa livre, quanto na avançada, mas é importante sublinhar, que o AN, embora 

tenha sido o órgão que publicou a NOBRADE (2005), não utiliza a área 8, dos pontos de acesso, 

a instituição realiza a indexação por meio do campo 7.1.1, conforme figura 1 e 2. 

 

 

 
28 Não respondeu ao contato por e-mail e não localizamos nenhuma publicação nos sites disponíveis, a seguinte 

instituição: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ). 
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Figura 1: Captura de tela do Sistema de Informação do Arquivo Nacional - SIAN  

 
Fonte: Arquivo Nacional (Brasil) 

Disponível: 

https://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Multinivel_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=130&v_

aba=0 Acesso em: 15 de março 2021. 

 

 

Figura 2: Captura de tela do Sistema de Informação do Arquivo Nacional - SIAN 

 
Fonte: Arquivo Nacional (Brasil) 

Disponível: 

https://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Multinivel_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=130&v_

aba=0 Acesso em: 15 de março 2021. 

 

 

• Biblioteca Nacional (BN)  

A Biblioteca Nacional não respondeu ao contato por e-mail, entretanto localizamos em 

seu site, a seguinte publicação: Manual para Indexação de Documentos Fotográficos, 1998, 

elaborado por Mônica Carneiro Alves e Sérgio Apelian Valerio. Embora a BN não seja uma 

instituição arquivística, consideramos a avaliação da publicação, por tratar especificamente da 

indexação em fotografias. 

 

• Instituto Moreira Sales (IMS) 

O IMS foi contatado por e-mail, e informou que: 

https://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Multinivel_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=130&v_aba=0
https://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Multinivel_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=130&v_aba=0
https://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Multinivel_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=130&v_aba=0
https://sian.an.gov.br/sianex/Consulta/Pesquisa_Multinivel_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=130&v_aba=0
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“Infelizmente não temos uma política de indexação redigida e publicada. Temos um 

vocabulário controlado e as orientações de como fazer a indexação são realizadas em 

treinamentos, reuniões e nos processos diários de revisões e dúvidas.” 

 Consultamos a base de dados o IMS, a pesquisa é feita apenas por um campo de busca, 

conforme indicado na figura 3, o instituto realiza a descrição das imagens em metadados, como 

título, local, data, resumo e autoria, não possuindo um campo específico para indexação. 

 

Figura 3: Captura de tela da base de dados do IMS 

 
Fonte: Instituto Moreira Salles 

Disponível: https://acervos.ims.com.br/portals/#/detailpage/79088 Acesso em: 15 de março 2021. 

 

• Casa de Oswaldo Cruz  

Não respondeu ao e-mail, mas localizamos duas publicações a Política de indexação dos 

acervos da Casa de Oswaldo Cruz e o Manual de Boas Práticas de Indexação dos Acervos da 

Casa de Oswaldo Cruz (COC), ambas publicadas em 2018. Analisamos as duas publicações e 

ambas foram utilizadas como exemplos para a elaboração da proposta de política de indexação 

que apresentamos como resultado deste estudo na seção 8. 

 

• Arquivo Geral da Cidade no Rio de Janeiro 

 A pesquisa de campo realizada no AGCRJ, envolveu a avaliação de sua base de dados, 

o Arquivo Virtual (AV). O AV foi disponibilizado ao público, em 2011, de acordo com os 

relatórios de gestão de 2011 e 2012 do AGCRJ, a base foi baseada no Ica-AtoM, e seus campos 

correspondem aos 28 elementos presentes na NOBRADE. 

 Na interface principal do AV constam algumas informações referentes ao sistema, e o 

mesmo oferece a possibilidade de pesquisa em três níveis principais: Fundos e Coleções, livre 

e avançada, conforme demonstra a figura 4. 

https://acervos.ims.com.br/portals/#/detailpage/79088
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Figura 4: Captura de tela do Arquivo Virtual - AGCRJ 

 
Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 

Disponível: http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ Acesso em: 15 de março 2021.  

 

Na pesquisa livre o usuário pode escolher o nível da busca, entre: fundo, seção, série, 

dossiê e item, ou por todos os níveis, e insere o termo e período desejado.  Na pesquisa 

avançada, o sistema permite ao usuário a busca por diferentes campos, entre eles a “Busca por 

palavras chaves (pontos de acesso)”. O AGCRJ possui um SRI desenvolvido de acordo com a 

NOBRADE, e oferece em seu sistema a pesquisa por termos, entretanto, por não possuir uma 

linguagem de controlada ou política de indexação, toda a descrição e indexação são realizadas 

por linguagem livre e natural, o que é uma atividade que economiza tempo e mão de obra, 

entretanto gera consequências na hora da pesquisa, como o aumento de informações que não 

são relevantes para o usuário, e o “esquecimento” de documentos, como indica Ribeiro (1996, 

p. 66) “um sistema de informação sem controle nos pontos de acesso poderá́ ser bastante eficaz, 

em termos de pesquisa, mas não dá garantias ao utilizador de que ele recupera toda a informação 

existente e relevante para as suas questões.”  

Figura 5: Captura de tela do Arquivo Virtual - AGCRJ 

 
Fonte: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 

Disponível: http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/ Acesso em: 15 de março 2021. 

 

 

http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/
http://wpro.rio.rj.gov.br/arquivovirtual/web/
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9 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Apresentamos como resultado deste estudo, a proposta de Política de Indexação para o 

acervo fotográfico de Viação e Obras, sob custódia do AGCRJ. 

9.1 PROPOSTA DE POLÍTICA DE INDEXAÇÃO PARA O ACERVO FOTOGRÁFICO 

DO AGCRJ 

 

a) Introdução     

 

 O Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ) é um órgão integrante da 

estrutura da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, desde 1893. Atualmente, vinculado à 

Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública (SEGOVI), cabe ao AGCRJ a gestão e 

a preservação da documentação de valor permanente produzida na esfera do Poder Executivo 

municipal. Suas principais funções são organizar, gerir, preservar e democratizar o acesso 

público aos acervos documentais que têm valor probatório e histórico reconhecidos, produzidos 

no âmbito da Prefeitura da cidade, como também coleções particulares sob sua custódia. Essas 

atribuições têm como base legal a Lei Municipal nº 3.404, de 05/06/2002. 

 A Subgerência de Documentação Especial (SDespecial) é o setor do AGCRJ 

responsável por organizar por gêneros documentais o acervo especial: iconográfico, 

cartográfico, filmográfico, micrográfico e sonoro; dar tratamento arquivístico, de forma técnica, 

à todos os documentos sejam eles provenientes dos órgãos da administração pública municipal 

e das coleções particulares; preservar, sempre que possível, os suportes originais por meio de 

um banco de imagens e da digitalização das fotografias29. 

 A criação de uma política de indexação, com o recorte para o conjunto imagético 

produzido pelas diretorias e secretarias municipais de Viação e Obras, sob custódia da 

SDespecial/AGCRJ, se fez necessária para atender as necessidades de padronização e 

normalização na entrada de termos de indexação no Arquivo Virtual – base de dados do AGCRJ 

– servindo como um guia para os profissionais da SDespecial/AGCRJ, visando igualmente 

facilitar e otimizar a recuperação da informação para os usuários do arquivo. 

 Como já mencionado, a política de indexação ora apresentada tem como embasamento 

teórico os estudos de Carneiro (1985), Cesarino (1985), Fujita (2012), Gil Leiva (2012), 

Guimarães (2000, 2009), Rubi (2004, 2012) Cordeiro (2020), Ribeiro (1996,2011), e consulta 

 
29 Competências estabelecidas a partir do decreto nº 48611 de 15 de março de 2021. 
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a manuais e políticas de indexação produzidas por unidades de informação, como o Arquivo 

Nacional, Biblioteca Nacional, e a Casa de Oswaldo Cruz/FIOCRUZ. 

 Baseado no método proposto por Ribeiro (1996, 2011), referente aos três níveis de 

análise (profundidade) vinculados aos níveis de descrição do conjunto de documentos, o 

AGCRJ, por política interna, determina que as fotografias sejam descritas a nível 5 da 

NOBRADE, ou seja, item documental por item documental, logo, atingiremos aqui um nível 

profundo de indexação, conforme nomeado por Ribeiro, que é o terceiro e último nível de 

análise proposto por Ribeiro (1996, 2011), que deve ser o quanto específico for possível.  

 A metodologia utilizada foi o processo de indexação a partir da categorização, baseada 

nos trabalhos de Ranganathan (1933), do Classification Research Group (1948-1968) e as 

recomendações do UNISIST (1981). A pesquisa dedicou-se ao estudo sobre a representação da 

fotografia, objetivando selecionar quais categorias, conceitos e termos são viáveis para 

descrevê-las e indexá-las, respeitando as particularidades do documento de arquivo e visando a 

qualidade da indexação e a recuperação da informação. Junta-se a isso, para a determinação das 

categorias e subcategorias de análise, a demanda do usuário, a experiência profissional desta 

autora no campo empírico e, quando necessário, a consulta a dicionários e literatura das áreas 

de história, geografia e arquitetura para a definição das categorias. Ressalta-se que o 

estabelecimento de uma categoria está também relacionada com a sua a recorrência. 

  

b) Objetivos   

 

 A presente política visa estabelecer diretrizes e práticas para orientar o processo de 

indexação do acervo fotográfico de Viação e Obras, produzidos pelo executivo municipal da 

cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 1903-1960, a fim de garantir que a análise conceitual 

seja realizada atendendo as orientações técnicas estabelecidas, garantindo assim, uma 

indexação de qualidade ao usuário do AGCRJ, respeitando as especificidades do documento 

arquivístico. Objetiva-se igualmente: 

- Otimizar o processo de recuperação da informação no SRI do AGCRJ; 

- Normalizar a linguagem utilizada na descrição e indexação nos acervos; 

- Aumentar o nível de precisão da recuperação da informação. 

 

c) Revisão 

 

 A revisão e atualização da Política de Indexação para o acervo de Viação e Obras, 

deve ser realizada em intervalos de cinco anos.  
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d) Regras Gerais 

 

 Regras gerais que devem ser seguidas pelo indexador ao realizar a indexação das 

imagens, são elas: 

 

A. Principais fontes de informação: Livro de registro. O conjunto de negativos não possui 

uma listagem de recolhimento, entretanto, um livro de registros foi elaborado pelo 

AGCRJ, provavelmente nos anos de 1980/1990, em que consta o número dos negativos e 

suas respectivas legendas. As informações devem ser sempre conferidas através de 

pesquisa. As informações atribuídas pelo indexador precisam constar entre colchetes. 

B. Data – As datas devem ser indicadas conforme indicação nas imagens, ou nas legendas. 

Considerando que parte do acervo não apresenta a datação correta, se for atribuída através 

da pesquisa deve constar entre colchetes e com o ponto de interrogação. Ex.: [1939?]. Para 

outras dúvidas em relação ao registro de anos e décadas pode-se recorrer ao item 8.6.1.3 

da norma NBR 6023:2018 (2.ed. 2018) da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). Devem igualmente ser preenchidas no Sistema de Recuperação da Informação 

do AGCRJ, o Arquivo Virtual, na área 1, campo 1.3, em acordo com a NOBRADE. 

C. Produtor - Considerando que a NOBRADE prevê o campo 2.1 Produtores – as diretorias 

e secretarias de Viação e Obras, não precisam constar nos pontos de acesso, o contexto de 

produção estará presente nas informações e na própria estrutura do fundo. 

D. Descrição física do documento: Informações referentes ao formato, tamanho e suporte 

devem ser indicados no campo 1.5 dimensão e suporte, da NOBRADE. 

E. Autor – A indicação de responsabilidade deve ser feita na forma autorizada do nome, 

conforme indicação das normas vigentes: AACR2 e da ISAAR/CPF, recomendamos 

também que seja indicada na área 3.1 – Âmbito e Conteúdo, para fins de recuperação.  

F. Subdivisão geográfica – Pelo universo do AGCRJ ser a cidade do Rio de Janeiro, optou-

se pela divisão dos bairros e logradouros. 

G. Termos no singular e plural = predomina o plural; 

H. Termos no masculino e feminino = predomina o masculino; 

I. Utiliza-se como descritor apenas os substantivos que podem ser simples ou compostos. 

Sendo assim, não utilizar: adjetivos, advérbios ou verbos.  

J. Forma autorizada para entrada de nomes (pessoa ou instituição): Utilizar seguindo os 

padrões do AACR2. 

K. Parêntesis: Usar como determinado pela norma AACR2. 
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e) Elementos da Política de Indexação 

 

i. Cobertura do Assunto  

 

 Conforme Langridge (1977), quando aborda esquemas especializados de classificações, 

existe o assunto central (a especialização denominada) e assuntos periféricos (com diferentes 

graus de importância em relação à especialização).  Assim, a partir de Langridge, usaremos de 

forma adaptada as nomeações assuntos central e assuntos periféricos. O assunto central é a 

cidade do Rio de Janeiro (em relação as subdivisões geográficas e espaços da cidade, execução 

de obras públicas, personalidades públicas, governantes, no tocante a arquitetura e urbanismo, 

são as modificações urbanas, demolições, abertura de avenidas, edificações) e os assuntos 

periféricos são: as solenidades, personalidades civis, eventos cívicos, e gênero fotográficos, que 

que compõe as imagens dos fundos selecionados. 

 

ii. Especidficidade 

 

Este item refere-se ao nível de especificidade que tanto a linguagem de indexação 

quanto a unidade de informação permitem ao profissional [...] ser específico na determinação 

de um assunto de um documento. (RUBI, 2008, p. 152). O documento deve ser identificado 

quanto especificamente for preciso. É a exatidão com que os termos de uma linguagem 

documentária representam o conteúdo de um documento. 

Considerado que a especificidade visa a relação exata entre unidade conceitual e o termo 

selecionado para representá-la, a linguagem de indexação deve oferecer tanto termos gerais 

como específicos.  

Considerando as especificidades do documento de arquivo, o universo das fotografias 

(diretorias e secretarias de Viação e Obras) e de usuários do AGCRJ, recomenda-se maior 

especificidade quanto a indexação do espaço (local e subdivisões geográficas) e as autoridades 

(pessoas e instituições).  

 

iii. Exaustividade 

 Número de termos de indexação atribuídos, em média, aos documentos, em 

consequência corresponde ao número de pontos-de acesso criados em catálogos/bases de dados 

para a recuperação dos documentos. 

Considerando que com uma alta exaustividade consequentemente temos uma baixa 

precisão, e pensando no tipo de documento, as fotografias, esta política prevê o mínimo de 03 
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termos e máximo de 08, independente da categoria de análise, priorizando que não se perca a 

precisão da indexação. 

 

iv. Linguagem controlada: 

 Recomenda-se a elaboração de uma linguagem controlada pelo próprio AGCRJ. 

Indicamos e usaremos como exemplo nesta política o Cabeçalho de Assuntos elaborados em 

conjunto por técnicos da BN, PUC, IBGE e pela Fundação Getúlio Vargas, a rede 

BIBLIODATA, e a Terminologia de Assuntos da Biblioteca Nacional (LCSH). Entretanto, 

considerando o que é singular de uma unidade de informação, como o AGCRJ, recomenda-se 

fortemente que a instituição elabore uma linguagem de indexação própria. 

Ressaltamos, que o indexador deve estar familiarizado com os instrumentos de 

indexação, bem como seus procedimentos e regras. 

 Após a elaboração da LDV, o indexador deve utilizar a seguinte ordem de citação, caso 

use cabeçalhos de assunto. 

[Cabeçalho temático (termo tópico)] – [Subdivisão temática] – [Subdivisão Geográfica] – 

[Subdivisão Cronológica.]  

 

f) Processo de Indexação  

 

 O processo de indexação ocorre em duas etapas, a análise conceitual e a tradução. 

baseados nas recomendações do UNISIST (1981) e no método de categorização, o indexador 

deve realizar a análise conceitual em três estágios, conforme as indicações abaixo: 

 

1º Estágio da análise conceitual: Estabelecimento dos conceitos tratados num documento (o 

assunto) 

 Etapa dedicada a leitura técnica do documento fotográfico, nesta etapa do processo, o 

indexador deve realizar uma interpretação do conteúdo e da forma das fotografias, com objetivo 

de selecionar as ideias-chave. 

 As fotografias que compõe o acervo dificilmente possuem algo escrito, em muitas delas, 

faltam dados essenciais, até mesmo como a data. Por isso, será necessário pesquisar, 

informações como: Quem fotografou? Quando? Onde? Quem está na foto? Ressaltamos que as 

fontes de pesquisas devem ser, primordialmente, o livro de registros e fichas produzidas no 

âmbito do AGCRJ, se os dados forem incorretos ou insuficientes, a pesquisa deve ser realizada 

em outras fontes de informação. 
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 Após a pesquisa, cabe ao indexador selecionar os assuntos pertinentes de cada imagem. 

 

2º Estágio da análise conceitual: Identificação dos conceitos que representam o conteúdo 

O indexador deve selecionar os conceitos, primeiramente em linguagem natural. 

Retomando as recomendações do UNISIST (1981), após o exame do documento, o indexador 

“deve adotar uma abordagem lógica, selecionando os conceitos que melhor expressarão o 

assunto do documento” e ainda “a escolha dos conceitos pode obedecer a um esquema de 

categorias reconhecidas como importantes no campo coberto pelo documento” (UNISIST, 

1981, p. 87, grifo nosso). Isto posto, ao identificar os conceitos que representam o documento, 

o indexador de fotografias do AGCRJ deve observar o documento atento as categorias e suas 

subcategorias de análise. 

Foram identificadas nove categorias gerais, e posteriormente foram divididas em 

subcategorias, mas lembrando, elas são recorrentes no conjunto documental, mas 

necessariamente não estão presentes em todos as fotografias. São elas:   

 

CATEGORIA30 NOTA DE APLICAÇÃO31 

Agentes (pessoas fotografadas) – (Assunto 

Central) 

Personalidades e autoridades presentes na 

imagem.  

Atividades dos Serviços Públicos – (Assunto 

Central) 

Realização de serviços praticados/oferecidos 

pelo executivo municipal. 

Edificações (construções) – (Assunto 

Central) 

Construções públicas ou privadas. Optou-se 

aqui, por quando possível, utilizar o nome das 

construções da instituição que as ocupava na 

época.  

Espaço – (Assunto Central) Divisão e subdivisão geográfica da cidade do 

Rio de Janeiro: bairros, ruas, estradas, 

parques, jardins e etc. 

Tempo – (Assunto Central)  Tempo histórico, data cronológica (quando). 

Tempo relativo ao ano ou década. 

 
30

As categorias e subcategorias de análise foram determinadas a partir de três perspectivas: da demanda dos 

usuários da Subgerência de documentação especial, baseada no Perfil do Usuário disponível nos relatórios de 

gestão da instituição e, igualmente, baseadas na experiência desta autora, ao longo de 06 anos de dedicados ao 

atendimento do usuário na Subgerência de Documentação Especial, por fim, a último elemento considerado, foi o 

próprio acervo, foram selecionadas as categorias e subcategorias que emergem do próprio contexto do documento. 
31 As notas de aplicação foram trabalhadas e selecionadas a partir do próprio acervo e quando necessário, foi 

consultada a literatura das áreas de história, arquitetura e geografia. 
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Eventos (festas e manifestações cívicas, 

religiosas e solenidades oficiais) – (Assunto 

periférico) 

Manifestações cívicas, festas populares, e 

religiosas. Carnaval, procissões, 

manifestações políticas. Visitas oficiais, 

homenagens. 

Gênero fotográfico – (Assunto periférico) Fotografias panorâmicas, aéreas, retratos. 

Obras artísticas – (Assunto periférico) 

 

 

Monumentos, esculturas, bustos, 

reproduções fotográficas de pinturas e 

gravuras. 

Transportes – (Assunto periférico) Serviço de veículos que fazem carreira entre 

vários pontos.  

 

Após a identificação dos conceitos, realizada durante a leitura técnica do documento 

fotográfico, o indexador passa para o 3º e último estágio da análise conceitual. 

 

3ª Estágio da análise conceitual: Seleção dos conceitos válidos para a recuperação 

Após a identificação dos conceitos, o indexador deve selecionar aqueles que sejam 

recorrentes na foto. 

 

2º Etapa da indexação: Tradução dos conceitos nos termos da linguagem de indexação 

Nesta etapa o trabalho é pautado no instrumento de indexação, como tesauros ou listas 

de cabeçalhos de assunto. O indexador deve traduzir em uma LDV os conceitos que identificou 

e selecionou durante a análise conceitual. Ressaltamos, segundo as recomendações do UNISIST 

(1981), que o indexador deve ter um conhecimento profundo dos instrumentos de indexação e 

ao tratamento das questões propostas pelos usuários, podendo assim, assegurar a organização 

dos conceitos de forma útil e acessível. Garantindo igualmente, a qualidade da indexação, em 

função da qualidade dos instrumentos e do indexador. 

 

g) Diretrizes para indexação das fotografias no Sistema de Recuperação da Informação 

do AGCRJ – o Arquivo Virtual 

 

 Após a seleção dos conceitos e de traduzi-los para uma linguagem documentária verbal, 

o indexador deve inseri-las no Arquivo Virtual, na área 8 – Pontos de Acesso e Indexação. 

Conforme indicado nas regras gerais, os outros elementos identificados durante a leitura técnica 



80 

 

do documento, como data, produtor e autor, devem ser descritos em seus respectivos campos 

preconizados pela NOBRADE, respeitando as normas de descrição arquivística.  

 

h) Exemplo 

 Abaixo, apresentamos um exemplo de análise, dividido em categorias e subcategorias, 

selecionas a partir do que é recorrente nas fotografias e nas demandas do usuário do AGCRJ, 

que devem ser considerados pelo indexador ao examinar as fotografias, com os termos 

traduzidos em linguagem controlada, ou em alguns casos, utilizamos linguagem natural (LN). 

CATEGORIA AGENTES  

 SUBCATEGORIAS CONCEITO TERMOS32 

Agentes públicos Agentes do governo e 

personalidades públicas. 

Passos, Pereira (1836-1913) 

Vargas, Getúlio (1882-1954) 

Agentes civis Personalidades não ligadas 

às atividades governamen-

tais, sem cargos públicos no 

âmbito do executivo 

municipal. 

Assis, Machado de (1839-1908) 

Trabalhadores Atividades profissionais. Professores; Enfermeiros, Médicos, 

Dentistas. 

 

 

CATEGORIA OBRAS ARTÍSTICAS   

  

SUBCATEGORIAS CONCEITO TERMOS 

Monumentos Bustos, aquedutos, 

obeliscos 

Arcos da Lapa (Lapa, Rio de 

Janeiro) 

Cristo Redentor (Rio de Janeiro, RJ) 

 

Quadros Reproduções fotográficas de 

pinturas ou gravuras. 

Gravuras 

Reproduções 

 

 
32 Os termos, em função do AGCRJ não possuir uma linguagem documentária verbal disponível, foram 

selecionados com base no Bibliodata (Sistema de Informações Bibliográficas da Fundação Getúlio Vargas, criado 

em 1978) e no controle terminológico da Biblioteca Nacional, para exemplificar o uso de uma LDV. 
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CATEGORIA EDIFICAÇÕES (construções) 

 

SUBCATEGORIAS CONCEITO TERMOS 

Edificações religiosas Igrejas, conventos, 

sinagogas, entre outros. 

Igreja da Candelária – (Rio de Janeiro, RJ) 

Igrejas (Edifícios) – Rio de Janeiro (RJ) 

Edificações públicas Edificações sob custódia do 

governo, prédios 

administrativos, prefeituras, 

escolas, teatros, entre outros. 

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 

(Edifício) – Rio de Janeiro (RJ) 

Paço Municipal (edifício) –Rio de Janeiro 

(RJ) 

Escola Municipal Senador Corrêa (Rio de 

Janeiro, RJ) 

Edifícios públicos (Rio de Janeiro, RJ) 

 

Edificações privadas Edificações de entidades 

privadas, como cinema, 

hotéis, prédios comerciais, 

fábricas, prédios 

residenciais. 

Edifício A Noite (Rio de Janeiro, RJ) 

Copacabana Palace (Rio de Janeiro, RJ) 

Cinema Rio Branco (Rio de Janeiro, RJ) 

CATEGORIA ESPAÇO 

SUBCATEGORIAS CONCEITO TERMOS 

Bairro Bairros, comunidades Botafogo (Rio de Janeiro, RJ) 

Lapa (Rio de Janeiro, RJ) 

Cidade de Deus (Favela, Rio de Janeiro, 

RJ) 

Logradouros Ruas, avenidas, praias, praças, 

túneis, viadutos e estradas. 

Praça da República (Rio de Janeiro, RJ) 

AV. Presidente Vargas (Rio de Janeiro, 

RJ) 

Estrada do Galeão (Rio de Janeiro, RJ) 

Parques, florestas e 

jardins 

Parques públicos e privados de 

qualquer tipo, áreas de 

conservação da natureza, áreas 

naturais, reservas naturais, 

florestas e reservas florestais, 

monumentos nacionais, etc. 

(Bibliodata, 1995) 

Parque Laje (Rio de Janeiro, RJ) 

Jardim Botânico (Rio de Janeiro, RJ) 

Floresta da Tijuca (Rio de Janeiro, RJ) 

Acidentes 

geográficos 

São os nomes próprios de 

entidades fisiográficas 

naturais, que incluem: grutas, 

ilhas (sem categoria 

administrativa), montanhas, 

lagos, planícies, oceanos, rios, 

etc. e os nomes de regiões 

baseadas nestas entidades. 

(Bibliodata, 1995)  

Guanabara, Baía de (Rio de Janeiro, RJ) 

Maracanã, Rio (Rio de Janeiro, RJ) 

Governador, Ilha do (Rio de Janeiro, RJ) 
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CATEGORIA EVENTOS (FESTAS CÍVICAS, RELIGIOSAS E SOLENIDADES) 

SUBCATEGORIAS CONCEITO TERMOS 

Festas cívicas Carnaval, desfiles cívicos, 

festas populares. 

Carnaval (1985);  

 

Festas religiosas Procissões, festas juninas Festa de São Sebastião (Rio de 

Janeiro, RJ) 

Festa de São Pedro (Rio de Janeiro, 

RJ) 

Solenidades Atos de inauguração de 

prédios ou obras, 

homenagens, Visitas oficiais 

Homenagens 

Visitas Oficiais 

 

CATEGORIA GÊNERO FOTOGRÁFICO 

SUBCATEGORIAS CONCEITO TERMOS 

Perspectiva e 

composição da 

fotografia 

Projeção ou ponto de vista da 

imagem 

Vista aérea; Vista panorâmica;  

 

 

CATEGORIA ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  

SUBCATEGORIAS CONCEITO TERMOS 

Execução de obras 

públicas 

Obras de responsabilidade do 

governo executivo na cidade, 

como pavimentação, 

aterramento, abertura de ruas, 

demolições e desmontes. 

Pavimentação;  

Demolições,  

Obras Públicas (Rio de Janeiro, RJ) 

Limpeza pública Serviço de limpeza urbana, 

oferecido pelo executivo 

municipal. 

Limpeza Pública  

Comissões Comissões instituídas pelo 

executivo municipal. 

Comissão de Logradouros (Rio de 

Janeiro, RJ) 

 

CATEGORIA TRANSPORTES 

  

SUBCATEGORIAS CONCEITO TERMOS 

Transporte 

hidroviário 

Meios de transporte aquáticos. 

 

 

Barcas; Navios; Lanchas; Balsas 

Transporte 

Rodoviário 

Veículos a motor, utilizados para 

o transporte terrestre de carga ou 

passageiro. 

Bondes; Trem; Metrô; Ônibus; 

Taxi; Automóveis 

Transporte de tração Veículos movidos a força 

humana ou animal. 

Carroça 



83 

 

CATEGORIA TEMPO   

 

SUBCATEGORIAS CONCEITO TERMOS 

Ano Data cronológica, tempo 

relativo ao ano.  

1906 

 

Ano provável [191?] 

Década Data cronológica, tempo 

relativo a década.  

Dec. 20 

 

Década provável. [192-?] 

Século Data cronológica, tempo 

relativo a século. 

 

Sec. XX 

 

Século provável. [Séc. XX?] 

 

 

 

Exemplos aplicados ao acervo de Viação e Obras (AGCRJ): 

 

  
Legenda: Praça da Bandeira, 1928. 

Autor: Malta, Augusto (1857-1957) 

 

Pontos de acesso: 

Bandeira, Praça da (Rio de Janeiro, RJ), 1928 

Bondes elétricos (Rio de Janeiro, RJ), 1928 

Automóveis (Rio de Janeiro, RJ), 1928 

Edifícios (Rio de Janeiro, RJ), 1928 
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Legenda: Abertura da Avenida Presidente Vargas, 18/10/1941. 

Autor: Não identificado. 

 

Pontos de acesso: 

 

Obras Públicas (abertura de ruas), (Rio de Janeiro, RJ), 1941 

Demolições de construções, (Rio de Janeiro, RJ), 1941 

Av. Presidente Vargas (Rio de Janeiro, RJ), 1941 

Centro (Rio de Janeiro, RJ), 1941 

 

 
Legenda: Pavimentação do Largo José Clemente, 02/07/1938. 

Autor: Aristógiton Malta (1904-1954) 

 

Pontos de Acesso: 

José Clemente, Largo (Rio de Janeiro, RJ), 1938 

Centro (Rio de Janeiro, RJ), 1938 

Pavimentação urbana (Rio de Janeiro, RJ), 1938 

Edifícios (Rio de Janeiro, RJ), 1938 

Obras públicas (pavimentação), 1938 
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Legenda: O que resta da Egreja (sic) do morro do Castello, 07/07/1922 

Autor: Augusto Malta (1857-1957) 

 

Pontos de acesso: 

 

Morro do Castelo (Rio de Janeiro, RJ), 1922 

Igreja de São Sebastião (Morro do Castelo, RJ), 1922 

Demolições (construções), 1922 

Arrasamento (Morro do Castelo, RJ), 1922  

Obras Públicas (arrasamento de morros), 1922 

Guanabara, Baía de (Rio de Janeiro, RJ), 1922 

Pão de Açúcar (Rio de Janeiro, RJ), 1922 

 

 

 
Legenda: Carnaval de [1950]. 

Autor: Não identificado. 

 

Pontos de acesso: 

 

Carnaval, (Rio de Janeiro, RJ), [195-?] 

Mendes de Moraes, Ângelo (1894-1990) 

Cortejo carnavalesco, (Rio de Janeiro, RJ), [195-?] 
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i) Normas e manuais utilizados como referência 

 

NBR 12676: 1992 – Métodos para Análise de Documentos - Determinação de seus assuntos e 

seleção de termos de indexação – Procedimento 

 

NBR 6023/2018 2. Ed. – Informação e documentação – Referências – Elaboração. 

 

Elaboração do Manual de Política de Indexação na formação continuada do catalogador -

UNESP 

 

Manual básico de indexação em documentos arquivísticos- Arquivo Nacional 

 

Manual para catalogação de documentos fotográficos – FUNARTE/FGV 

 

Manual para indexação de Documentos Fotográficos – Biblioteca Nacional 

 

Norma Brasileira de Descrição Arquivística – NOBRADE 

 

Norma internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, 

Pessoas e Famílias – ISAAR (CPF) 

 

 

9.2 DISCUSSÃO 

 

 Ao analisar os resultados obtidos com a pesquisa e da aplicação da proposta de política 

de indexação, lançamos luz sobre alguns aspectos apresentados ao longo deste estudo. 

 Ao aplicarmos a categorização como método na proposta de política de indexação do 

AGCRJ, direcionando o indexador a considerar a especificidade, aumentamos, 

consequentemente a precisão da indexação e o retorno ao usuário, as noves categorias, divididas 

em 24 subcategorias que selecionamos a partir da perspectiva do usuário e do próprio acervo, 

se mostraram eficazes na cobertura de assunto proposta, que de modo geral se caracteriza como 

os espaços da urbe na cidade do Rio de Janeiro, e os agentes governamentais do executivo 

municipal, entre os anos de 1903-1960, proporcionando ao usuário uma maior precisão na 

recuperação da informação. 

 As categorias “Obras Artísticas”, “Eventos (festas cívicas, religiosas e solenidades)”, 

“Atividades dos Serviços Públicos”, “Edificações (construções)” e “Transportes” emergiram 

especificamente do acervo, como reflexo do contexto de produção e das atribuições dos 

fotógrafos publicadas em diário oficial, como demonstrado na seção 4. As categorias 

“Agentes”, “Espaço” e “Tempo” surgiram baseadas nos estudos do CRG, e por fim a categoria 

“Gênero fotográfico” surgiu da necessidade e da especificidade do documento imagético ao ser 

representado, atendendo igualmente ao usuário que estuda a fotografia em si. 
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 Retomando ao texto de Cordeiro (2013), a autora pondera: 

As necessidades dos usuários em relação aos documentos são variantes, 

fazendo com que um documento deva ser múltiplo-indexado, para permitir a 

busca por diferentes facetas. No caso de documentos imagéticos, o usuário 

provavelmente fará a escolha da imagem desejada, a partir do oferecimento, 

pelo sistema, de um painel de imagens contendo várias opções de seleção. 

(CORDEIRO, 2013, p. 72) 

 

 Neste contexto, a autora considera o princípio da polirrepresentação nos documentos, 

logo, os documentos precisam ser polirrepresentados considerando as diferentes demandas e 

pontos de vista dos usuários “de modo a permitir o desenvolvimento de metodologias de 

análise, indexação e recuperação que considerem a interdisciplinaridade do documento, bem 

como de buscas interdisciplinares” (CORDEIRO, 2013). Ao institucionalizarmos a política de 

indexação, baseada no método da categorização, observamos que as diferentes categorias 

abordam diferentes usuários, acreditamos assim, que o princípio da polirrepresentação foi 

aplicado. 

 O contexto de produção dos acervos, tão inerentes aos documentos de arquivo, como a 

indicação de seus produtores e autores são descritos conforme indicado e recomendado pela 

NOBRADE (ARQUIVO NACIONAL, 2005), a escolha técnica de não indexá-los como pontos 

de acesso, se deu pela natureza da fotografia, que difere dos elementos textuais de um 

documento escrito, onde o produtor aparece diretamente no documento, seja no papel timbrado, 

em um carimbo ou assinatura, são elementos presentes nos textos. 

 Na fotografia, recomenda-se que a representação da informação seja feita a partir dos 

elementos visuais presentes na imagem, o que não se configura na perda dos elementos 

externos, ou do contexto de produção dos documentos, estes devem ser indicados nos campos 

referentes e na própria estrutura do fundo. Ao analisarmos a questão referente à indexação do 

produtor, enquanto ponto de acesso a ser incluso na área 8, julgamos que não havia necessidade, 

em função do item 2.1 da NOBRADE, e também por entender que ao indexar um elemento que 

não está visualmente presente na fotografia poderia causar um “falso” retorno ao usuário.  

A Biblioteca Nacional, em seu manual de indexação para fotografias, ao determinar as 

diretrizes de indexação, utiliza um exemplo que nos chamou atenção, no acervo de fotografias 

do Imperador Dom Pedro II, a BN afirma “na indexação não achamos conveniente desdobrar o 

nome do imperador como assunto, pois ele não aparece na foto e a alusão no resumo foi 

suficiente (BIBLIOTECA NACIONAL, 1995, p. 10). Julgamos assim, que ao descrever o 

produtor no campo 2.1 e no campo 3.1 – âmbito e conteúdo - e seu reflexo na estrutura do 

arranjo – seções e séries - do fundo, são suficientes para que se compreenda e não se perca 

nenhuma informação referente ao contexto de produção deste acervo. 
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 Vale destacar, que no âmbito desta pesquisa, a função arquivística de descrição e o 

processo de indexação, que consideramos parte da descrição, estão sendo aplicadas e norteadas 

no campo dos arquivos permanentes, das instituições de custódia, e ainda mais especificamente 

de instituições públicas, isto posto, não fizemos um recorte e análise no tocante dos arquivos 

correntes ou no âmbito da classificação de arquivos, na gênese documental. 

Referente ao material analisado, publicado pelas instituições, somente a BN e a 

FUNARTE possuem um manual específico para documentos fotográficos, tanto o AN quanto 

a COC/FIOCRUZ possuem o material produzido para a instituição como um todo, abarcando 

os diferentes suportes dos documentos em uma única prática.  

Ponderando as especificidades da fotografia, apresentadas ao longo deste estudo, 

consideramos que é essencial a construção de uma política de indexação direcionada às 

imagens, por entender que o processo de representação da informação, e os elementos de 

indexação, não são os mesmos ou não devem ser analisados da mesma maneira. 
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10 CONCLUSÃO 

 

 Ao longo desta pesquisa, tínhamos como objetivo geral a elaboração de uma proposta 

de política de indexação para o acervo de Viação e Obras do Arquivo Geral da Cidade do Rio 

de Janeiro, consideramos que o objetivo foi atingindo, ao apresentarmos como resultado uma 

proposta de análise categorizada, objetivando o aumento da potencialidade da indexação e da 

recuperação da informação. 

 No que tange aos objetivos específicos, com base na pesquisa bibliográfica e de campo, 

foram atingidos todos os objetivos propostos, são eles: a) Identificar na literatura os conceitos 

e a elaboração de políticas de indexação para instituições arquivísticas; b) analisar políticas de 

indexação já publicadas de instituições com acervos fotográficos; c) Elaborar uma proposta de 

política de indexação para o acervo do AGCRJ; d) contextualizar o uso da fotografia como 

documento de arquivo e, por fim, e) contextualizar o uso da fotografia como documento na 

Prefeitura do Distrito Federal – Rio de Janeiro. 

 Quanto ao problema inicial da nossa pesquisa, questionamos qual a função de uma 

política de indexação em uma instituição arquivística e como a sua concepção pode auxiliar o 

Arquivo e seus usuários? E a relevância de se estabelecer diretrizes específicas para arquivos 

fotográficos, visando uma eficiente recuperação da informação. Durante o desenvolvimento da 

pesquisa, compreendemos que a função da elaboração de uma política de indexação para um 

determinado arquivo, visa estabelecer as diretrizes para a instituição e para o usuário, 

objetivando uma recuperação da informação mais eficaz, considerando os elementos da 

especificidade, da precisão e da exaustividade, para a fotografia, determinamos que o nível da 

indexação precisa ser profundo (RIBEIRO, 1996), bem como, considerou-se a especificidade e 

a precisão, ao selecionarmos categorias específicas para o acervos de Viação e Obras, 

considerando a demanda dos usuários do AGCRJ, optamos por uma indexação mais especifica, 

e menos exaustiva, evidenciando assim a relevância de se pensar políticas próprias, respeitando 

o que é inerente ao documento de arquivo, que são as suas relações e unicidade. 

 O uso da categorização se mostrou eficaz ao ser aplicado na indexação dos documentos 

fotográficos do AGCRJ, demonstrando a importância da fundamentação teórica analisada 

durante o desenvolvimento deste estudo. As categorias e subcategorias selecionadas atendem 

aos requisitos dos pesquisadores do AGCRJ, sejam os acadêmicos, público formado 

majoritariamente por historiadores e arquitetos, que pesquisam os espaço da urbe, edificações 

suas personalidades públicas e eventos, seja o público em busca dos documentos probatórios, 

já que, em função do acervo textual do AGCRJ, diversos pesquisadores buscam o arquivo pela 
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documentação das Licenças para Obras, em consequência, muitos deles igualmente pesquisam 

fotografias das fachadas de seus imóveis, ao indexarmos os logradouros e edificações presentes 

nas imagens, auxiliamos o usuário em busca de documentos probatórios, e não somente o 

pesquisador com perfil acadêmico ou jornalístico. 

 Considera-se que os procedimentos metodológicos aplicados a este estudo foram 

suficientes para responder ao problema da pesquisa, alcançando nossos objetivos conforme 

mencionado, entretanto, referente aos elementos que deveriam compor a política de indexação 

citados por Carrneiro (1985), Cesarino (1985) e Rubi (2012), ocorreram algumas limitações no 

trabalho pertinentes aos fatores de recuperação, assim, não foi possível calcular os níveis de 

revocação e precisão do SRI, pois demandaria da aplicação das diretrizes propostas quanto aos 

fatores relacionados à indexação (exaustividade e especificidade) para verificação da 

revocação e precisão. Vale ressaltar, que o acervo ainda se encontra em tratamento e 

processamento técnico, foram digitalizados cerca de 15.000 itens, e somente após essa etapa, a 

instituição pretende inseri-los no SRI do AGCRJ. Desta forma, não foi possível realizar a 

avaliação da aplicação da política, deixando assim, aberta a possibilidade de trabalhos futuros 

referente a esta temática e o aprofundamento na pesquisa sobre a indexação em arquivos. 

Por fim, com base na literatura, concluímos que a indexação em arquivos é um processo 

específico e fundamental para a recuperação dos documentos, e igualmente, concluímos que a 

variedade de categorias e subcategorias, traduzidas em pontos de acesso, serão capazes de 

refletir ao usuário sobre as ações e espaços presentes nas fotografias produzidas ao longo de 

seis décadas do século XX, no âmbito do executivo municipal carioca. Bem como, a aplicação 

da proposta de política de indexação no AGCRJ, poderia tornar mais rápida, eficaz e segura a 

recuperação da informação em seu SRI. 
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