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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar como 
os estudos sobre Tipologia Documental têm figurado no Brasil. Para isso, 
realizou-se uma pesquisa na Base de Dados em Ciência da Informação 

(BRAPCI), utilizando os seguintes termos de busca acrescentados de 
operadores booleanos: “Tipologia documental” and “Arquivologia” A busca 
retornou 26 publicações e após um refinamento inicial a fim de analisar 

somente os trabalhos que tinham de fato a ver com o tema pesquisado, 
chegou-se a um número de 14 textos, os quais foram analisados. A partir dos 
textos selecionados, foi possível realizar uma análise de citação e apontar 

dados sobre a produção cientifica acerca do tema, como os autores, suas 
nacionalidades e obras mais referenciadas, os tipos de publicação mais 
utilizadas nas pesquisas e o período de maior produção. O presente trabalho 

aborda também os principais conceitos em torno da teoria arquivística, 
trazendo uma breve conceituação sobre Diplomática e Tipologia Documental. 
Através da leitura dos textos recuperados, foi possível comprovar a ligação das 

funções arquivísticas com os estudos da Tipologia Documental, fazendo uma 
relação da quantidade de textos que as mencionaram ou as conceituaram. 
 

 

Palavras-chave: Tipologia Documental; Bibliometria; Análise de citação; 

Diplomática; Pesquisa científica. 
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ABSTRACT 

 

This Course Conclusion Paper aims to analyze how studies on document 
typology have figured in Brazil. For this, a search was carried out in the 
Information Science Database (BRAPCI), using the following search terms 

added by Boolean operators: “Documentary typology” and “Archivology” The 
search returned 26 publications and after an initial refinement in order to 
analyze only the works that actually had to do with the researched theme, a 

number of 14 texts was reached, which were analyzed. From the selected texts, 
it was possible to carry out a citation analysis and point out data on the scientific 
production on the subject, such as the authors, their nationalities and most 

referenced works, the types of publication most used in research and the period 
of greatest production. The present work also approaches the main concepts 
around archival theory, bringing a brief conceptualization on Diplomatic and 

Documentary Typology. By reading the retrieved texts, it was possible to prove 
the connection of archival functions with the studies of document typology, 
making a list of the number of texts that mentioned or conceptualized them. 

 

 

Keywords: Documentary Typology; Bibliometrics; citation analysis; Diplomatic; 

scientific research. 
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1. INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, os estudos da Tipologia Documental têm figurado com 

certa frequência na literatura científica da área. No entanto, ainda não se tem 

claro como esses estudos estão sendo realizados, se como estudo caso, como 

reflexão teórica, bem como quem são os atores nesse processo (autores, 

instituições – que se configuram como comunidades discursivas). No Brasil é 

notório que temos alguns estudiosos da Arquivologia que se debruçam sobre 

esta temática e que as pesquisas e artigos publicados tem aumentado com o 

passar dos anos. 

Apesar de ser possível notar que ultimamente os estudos sobre a 

Tipologia Documental têm recebido mais atenção por pesquisadores e teóricos 

da área, é preciso conhecer como se efetiva esse aumento de interesse sobre 

a temática e de que forma esses estudos estão sendo desenvolvidos no Brasil.  

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar o mapeamento 

dos trabalhos sobre Tipologia Documental na Base de Dados em Ciência da 

Informação (BRAPCI). Como objetivos específicos, emergem, ainda:  

 Apresentar a teoria arquivística por meio de seus princípios e 

conceitos; 

 Discutir sobre a Diplomática e suas abordagens;   

 Identificar o período das produções; 

 Identificar quais as funções arquivísticas presentes nos estudos 

sobre Tipologia Documental nos trabalhos recuperados; 

 Realizar uma análise de citação nos artigos recuperados, a fim 

de: identificar os autores mais referenciados, assim como as suas obras mais 

utilizadas; nacionalidade dos mesmos; tipo de publicação mais encontrada na 

busca assim como as mais referenciadas; o período de maior produção das 

publicações recuperadas. 

A falta de sistematização das ideias dos autores brasileiros, assim como 

a pouca difusão da temática, são justificativas para o desenvolvimento dessa 

pesquisa. Além disso, sabe-se que os cursos de Arquivologia no país são os 

principais fomentadores de pesquisa cientifica na área, junto com os 
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Programas de Pós-Graduação, formando profissionais e pesquisadores da 

área nas mais diversas temáticas da Arquivologia, e mesmo assim 

 

[...] Somente quatro cursos ofertam, em suas estruturas curriculares, 
a disciplina Tipologia Documental e apenas no Curso de Arquivologia 
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), o ensino da disciplina se 
dá separado ao de Diplomática, o que representa, em números, 
apenas 5,88% da realidade brasileira. (ARAÚJO; SALES, 2017, p. 
167) 

 

Esta pesquisa não tem a intenção de analisar os currículos dos cursos 

de Arquivologia no Brasil, mas apontar esse dado no parágrafo anterior 

demonstra como a Tipologia Documental ainda é pouco discutida e divulgada 

no país, uma vez que nem mesmo as universidades estão aprofundando os 

estudos na área.  

Do ponto de vista metodológico, a presente pesquisa caracteriza-se 

como descritiva e bibliográfica, uma vez que pretende descrever por meio de 

uma análise da literatura recuperada na BRAPCI e suas referências, como o 

tema da Tipologia Documental está configurado no cenário brasileiro. Além de 

fazer um apanhado teórico sobre temas relacionados ao fazer arquivístico e 

seus conceitos e definições, o foco principal da pesquisa é o mapeamento da 

produção cientifica relacionada a Tipologia Documental. Para obter resultados, 

foi escolhida a Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI) por ser 

referência na área da Arquivologia, tendo nela indexados artigos publicados por 

profissionais da área desde 1972. (BUFREM, 2010) 

De início são apresentados os conceitos e princípios da Arquivologia, 

como as definições de documento de arquivo tal como as funções e os 

procedimentos envolvidos no tratamento documental. Em seguida é abordado 

um histórico breve sobre o surgimento da Diplomática e seu desenvolvimento 

prático-teórico até a proximidade com a Arquivologia na Diplomática 

Contemporânea ou Tipologia Documental, apontando definições e conceitos 

segundo os teóricos da área. Por fim são apresentados a metodologia da 

pesquisa e os resultados sobre o mapeamento da recuperação de textos na 

BRAPCI. 
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2. TEORIA ARQUIVÍSTICA: PRINCÍPIOS E CONCEITOS 

 

  A Arquivologia é a “disciplina que estuda as funções do arquivo e os 

princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, 

preservação e utilização dos arquivos” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.37). 

Essa é a definição segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

do Arquivo Nacional, que destaca a Arquivologia como disciplina. Bellotto e 

Camargo também utilizam o termo disciplina em sua definição no Dicionário de 

Terminologia Arquivística (1996, p. 5) e estabelecem que a Arquivologia ou 

Arquivística “tem por objetivo, o conhecimento da natureza dos arquivos e das 

teorias, métodos e técnicas a serem observados na sua constituição, 

organização, desenvolvimento e utilização.”  

Porém Schmidt (2012) aponta as problemáticas envolvidas na 

dificuldade de significar a Arquivologia no que diz respeito a sua natureza 

técnica, cientifica ou disciplinar. Enquanto alguns teóricos a consideram uma 

ciência, outros consideram ela como técnica, disciplina técnica, disciplina em 

desenvolvimento ou como disciplina científica.  

 

Desta forma, torna-se importante assumirmos, já de imediato, que em 
relação à natureza do conhecimento consideramos Arquivologia uma 
ciência em construção, o que estamos tomando, também, como 
sinônimo de disciplina científica. É ainda relevante destacar que esse 
“estado de construção” não lhe é peculiar e nem justificado por ser 
uma ciência “nova” ou “jovem”, e sim porque entendemos a produção 
de conhecimento como algo dinâmico, em constante evolução e 
passível de rupturas. Porém, como vimos, no campo científico da 
Arquivologia há divergências neste sentido, o que resulta em 
diferentes abordagens sobre sua natureza, que a assumem como 
uma área técnica, uma disciplina ou enquanto ciência. (SCHMIDT, 
2012, p. 25) 

 

Mesmo que não haja um consenso total entre os teóricos sobre sua 

natureza, não há como negar que a relação entre saber e prática estão 

intimamente ligadas à Arquivologia desde as civilizações antigas, mesmo que 

não denominada assim em outros momentos pela humanidade. “São duas 

realidades indissociáveis, mesmo na fase em que tal saber ainda não 

encontrava suporte em termos regulamentares” (SILVA et. al., 1999, p.93-94). 
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Apesar de ter se estruturado como disciplina no último século, sobretudo no 

Brasil com a criação dos cursos em universidades, e como profissão com o 

aumento da produção documental pós Segunda Guerra Mundial, o 

desenvolvimento das práticas arquivísticas e o seu uso para controle e 

segurança da informação e dos documentos tem certa longevidade, 

“considerando que a história dos registros arquivísticos confunde-se com a 

história das civilizações humanas pós-escrita e que os arquivos, ainda que em 

suas formas preliminares, surgiram na área do chamado crescente fértil e do 

Oriente Médio” (FONSECA, 2005, p. 30). 

Os principais teóricos da área consideram que a teoria arquivística se 

consolidou a partir da publicação de determinados textos e obras, assim como 

manuais e regulamentos. Duranti considera “que os primeiros elementos da 

doutrina arquivística (archival doctrine) podem ser encontrados no último 

volume da obra monumental de Dom Jean Mabillon sobre diplomática, 

publicada em 1681” (1993, p. 9 apud FONSECA, 2005, p. 31). Foi na 

publicação do De re diplomatica que pôde-se perceber a fundamentação da 

crítica aos documentos de arquivo.  

Além desta e outras obras relacionadas à Diplomática e aos diplomas, é 

consenso também entre os teóricos considerar a publicação dos arquivistas 

holandeses S. Muller, J.A. Feith e R. Fruin como sendo um marco teórico e 

prático da Arquivologia e determinante para considerá-la um campo autônomo 

de conhecimento. O manual dos holandeses, como é conhecida a obra 

intitulada Handeigling voor het ordenen em beschrijven van Archieven, consiste 

na determinação de regras relacionadas ao arranjo e descrição dos 

documentos de arquivos. Cabe ressaltar que mesmo sendo uma publicação do 

século XIX, o desenrolar teórico e prático da Arquivologia desde esse período 

tem forte ligação com esta publicação, tornando a leitura da mesma como 

fundamental para o aprendizado de técnicas da área. Fonseca (2005, p.33) 

determina bem a importância desta obra, destacando que “a partir do 

estabelecimento do Manual dos holandeses como marco fundador da 

codificação da disciplina arquivística podem ser apontados alguns tópicos 

importantes” e a análise desses pontos remete 
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.a) à inserção da arquivologia na episteme da modernidade, 

especialmente na chamada “esfera política”; b) à consequente 
importância das instituições arquivísticas para lidar com os problemas 
de uma administração pública que deve ser eficiente; c) à 
subordinação da disciplina em relação ao seu objeto, ou seja, se a 
idéia de arquivo estiver clara, estará clara a idéia de arquivologia; e d) 
à tradição manualística da área, às suas limitações e às tentativas de 
generalizar o particular, favorecendo o império da norma. (FONSECA, 
2005, p. 33). 

 

2.1. Objeto de estudo: documento de arquivo e seu conjunto 

 

Quanto ao objeto de estudo da área, há também muitas características, 

definições e conceitos acerca do mesmo que foram desenvolvendo-se com o 

tempo e com o contexto histórico mundial.  

Schmidt (2012) aponta que existem diferentes definições envolvendo o 

Objeto científico da Arquivologia e que “essas diferenças emergem na fase da 

Arquivologia Contemporânea, principalmente a partir do progresso da 

tecnologia documental e, consequentemente, das alterações sofridas pelo 

objeto de trabalho dos arquivistas.” (2012, p. 233). 

A autora ainda ressalta que as diferentes concepções em torno do objeto 

de estudo são resultadas do próprio processo de desenvolvimento da 

Arquivologia, que como explicitado anteriormente, está em constante 

desenvolvimento e passível de mudanças, ou seja, uma ciência em construção. 

Dentre tais concepções, considera-se como objeto: “o arquivo enquanto 

conjunto de documentos de arquivo; o documento de arquivo; informação 

orgânica registrada; informação arquivística; informação social; e process-

bound information – informação gerada pelos processos administrativos e 

organizada com vistas a recuperar o contexto”. (SCHMIDT, 2012, p. 233). Para 

o presente trabalho o foco se dará no documento de arquivo e seu conjunto 

enquanto objeto.  

Antes de trazer definições sobre o que é documento de arquivo, é 

necessário fazer alguns apontamentos. Algo possível de se destacar é que em 

grande parte da história da sociedade os registros escritos estavam a serviço 
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das classes dominadoras e eram necessários para o exercício do poder de tais 

classes, e seu acesso somente começou a ser amplo no final do último século. 

Desde os primeiros registros escritos já era possível perceber algumas 

características e traços dados aos arquivos até os dias atuais, como 

esclarecem Silva et. al.: 

 

De fato, os primeiros arquivos reúnem já ingredientes que vieram a 
tornar-se clássicos e hoje são ainda defendidos pela disciplina. A 
mais importante das revelações tem a ver com o respeito pelos 
aspectos orgânicos da estrutura arquivística, como se comprovou em 
Elba (Síria). Mas havia também grandes cuidados com a identidade e 
a autenticidade dos próprios documentos. As placas sumérias 
evidenciam também, desde cedo, uma estrutura diplomática coerente 
e eficaz, a qual, em grande medida, servirá de modelo as 
chancelarias européias das épocas medieval e moderna. A 
correspondência e os contratos administrativos incluem, conforme os 
casos, a identificação das partes, o nome das testemunhas ou do 
escriba, a menção da data e, até, a estampagem de selos de 
validação. A tipologia documental era muito variada, estando já então 
definidas as principais categorias que integram os arquivos de época 
mais recente: cartas régias, tratados internacionais, atas, missivas, 
contratos, assentos contábeis, censos etc. Nem mesmo estão 
ausentes os documentos cartográficos, como por exemplo, a placa 
legendada em caracteres cuneiformes, do século XIII a.C., com a 
representação da cidade de Ninive ou o papiro egípcio com a planta 
topográfica das minas de ouro de Gebel. (SILVA et. al., 1999, p. 46-
47)  

 

Mesmo tendo sua produção e conservação relacionados ao exercício do 

poder em um determinando momento, o papel de prova é uma característica 

marcante e própria do documento de arquivo desde a Antiguidade. Esse 

aspecto probatório e a relação com o poder está ligada ao acesso e aos locais 

de guarda dos documentos, que eram condicionados a pessoas que possuíam 

alguma permissão emanada por uma autoridade suprema, ou seja, acessar os 

documentos nos arquivos era um privilégio e não um direito.  

 

Os gregos identificavam a autenticidade dos documentos a partir do 
local onde eles eram guardados (archeion), tradição observada na 
Roma Antiga, onde os juristas destacavam o local como relevante 
para conferir a fé pública aos documentos. Na Idade Média, os 
diplomas e as cartas eram utilizados para a defesa dos direitos e 
privilégios da nobreza. E, até hoje, os documentos de arquivo servem 
para a garantia de direitos e deveres das pessoas e das instituições, 
mas agora intimamente relacionados com o conceito de cidadania. 
Naquele período e, ainda, na Idade Moderna, a denominação arquivo 
correspondia somente ao que havia sido constituído em um 
determinado lugar por um soberano ou por quem havia recebido tal 
investidura. (SOUSA, 2013, p. 97) 
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Foi somente no século XVIII que começou uma mudança que 

possibilitaria nos séculos seguintes o acesso cada vez mais amplo aos 

arquivos, não só como ferramenta para a efetivação de direitos, mas também 

como fonte de pesquisa. Essa mudança está relacionada ao renascimento da 

noção de democracia, que culminou na Revolução Francesa e na criação dos 

Arquivos Nacionais na França. A partir disso, importantes questões 

relacionadas ao campo dos arquivos surgiram, como: “criação de uma 

administração nacional e independente dos arquivos; proclamação do princípio 

de acesso do público aos arquivos; reconhecimento da responsabilidade do 

Estado pela conservação dos documentos de valor do passado.” (DUCHEIN, 

1983 apud SOUSA, 2013, p. 99). Porém, mesmo que na teoria a questão da 

cidadania fosse algo inovador, o acesso ainda não era completo e muitos 

documentos ficavam inacessíveis pois eram considerados confidenciais ou 

privados. Somente nas últimas décadas, tanto no Brasil quanto a nível mundial 

 

(...) o conceito de arquivo, difundido nos manuais arquivísticos 
elaborados em todo o mundo e nos textos legais de vários países, 
aparece vinculado à noção de cidadania, ao direito à informação, ao 
apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e, 
ainda, como elemento de prova. É o caso brasileiro, por exemplo, em 
sua “Lei de Arquivos”, a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991. 
(SOUSA, 2013, p. 100) 

 

Bellotto afirma que quando um documento é criado será sua 

forma/função que determinará o seu uso e seu destino de armazenamento, ou 

seja, não será o suporte do documento que irá ditar se o mesmo é ou não um 

documento de arquivo. Logo, não se deve confundir documento com 

documento de arquivo. “Os documentos de arquivo são produzidos por uma 

entidade pública ou privada ou por uma família ou pessoa no transcurso das 

funções que justificam sua existência como tal, guardando esses documentos 

relações orgânicas entre si.” (BELLOTTO, 2005, p. 36)  

A autora ainda destaca a função de prova dos documentos de arquivo, 

pois surgem a partir de motivos administrativos, funcionais e legais. O contexto 

de produção e as relações orgânicas são o que garantem atribuir tais 

documentos como sendo de arquivo. Tal definição é reafirmada no Dicionário 

de Terminologia Arquivística, em que Camargo e Bellotto (1996) consideram 

arquivo o “conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou do 
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suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas 

físicas ou jurídicas, públicas ou privadas”.  

Seguindo basicamente a mesma ótica, a espanhola Concepción Mendo 

Carmona considera como objeto “el conjunto orgânico de documentos que 

denominamos archivo en el contexto en que ha sido producido, no de forma 

aislada; y en ella radica también su metodologia (2004, p. 36). Ainda na 

tradição espanhola, Heredia Herrera defende a tríplice arquivos, documentos 

de arquivo e informação e entende o arquivo como  

 

[...] um ou mais conjuntos de documentos, seja qual for a sua data, 
sua forma e suporte material, 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 
produziu, para os cidadãos ou para servir de fonte de história”. 
(HEREDIA HERRERA, 1991, p. 89-90 apud SOUSA, 2013, p. 102-
103) 

 

Já o arquivista inglês Hilary Jenkinson define arquivo como “(...) 

documentos produzidos ou usados no curso de um ato administrativo ou 

executivo (público ou privado) de que são parte constituinte e, 

subsequentemente, preservados sob a custódia da pessoa ou pessoas 

responsáveis por aquele ato e por seus legítimos sucessores para sua própria 

informação.” (JENKINSON apud SCHELLENBERG, 1973, p. 14-15). 

Vale destacar na definição de Jenkinson a questão da custódia, 

característica marcante do autor, em que um documento não pode ser de 

arquivo se a custódia ininterrupta não puder ser estabelecida.  

O arquivista italiano Eugenio Casanova entende arquivo como “a 

acumulação ordenada de documentos criados por uma instituição ou pessoa 

no curso de sua atividade e preservados para a consecução de seus objetivos 

políticos, legais e culturais, pela referida instituição ou pessoa”. (CASANOVA 

apud SCHELLENBERG, 1973, p. 15) 

A concepção de arquivo dada por Schellenberg segue fortes influencias 

destes últimos dois autores, ao definir que arquivo “são documentos de 

qualquer instituição pública ou privada que hajam sido considerados de valor, 

merecendo preservação permanente para fins de referência e de pesquisa e 

que hajam sido depositados ou selecionados para depósito, num arquivo de 
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custódia permanente” (SCHELLENBERG, 1979, p. 19). Cabe ressaltar que 

esse sentido do termo arquivo dado por Schellenberg está diretamente ligado a 

perspectiva da legislação americana que distingue archives (documentos 

permanentes) e records (documentos correntes e em uso nas administrações).  

A partir das mudanças que ocorreram devido “a inclusão de elementos 

surgidos com os novos contextos das administrações, com a explosão 

documental e o aparecimento das novas tecnologias da informação”, autores e 

arquivistas tiveram que se debruçar com um olhar mais crítico sob estudos e 

conceitos que pareciam já estarem consolidados. “Não podemos dizer que 

houve uma mudança de paradigmas, mas sim que o modelo tradicional passou 

por uma releitura com base em novos parâmetros” (SOUSA, 2013, p. 105). 

É possível notar que o desenvolvimento do conceito de arquivo e suas 

definições tem como característica, assim como o desenvolvimento da 

Arquivologia no geral, o acúmulo e relações de conhecimentos, que são 

produzidos a partir da epistemologia própria de cada época.  

 

2.2. Elementos, características e princípios  

 

Os documentos de arquivo também possuem elementos ou caracteres, 

que podem ser externos ou internos, relacionados à sua estrutura e substância. 

Os elementos de propriedade externa têm a ver com o físico e são eles 

espaço, volume, suporte, formato, forma e gênero. Já os elementos internos 

têm a ver com o conteúdo, com a parte intelectual, e abarcam a procedência, 

as funções relacionadas ao documento, assim como as datas tópica e 

cronológica. Há, ainda, os elementos intermediários, que não apresentam 

características propriamente estruturais ou intrínsecas, são eles a língua, a 

categoria e o tipo documental.  

Além disso, os documentos de arquivo também apresentam elementos 

de utilização. O uso primário é testemunhal e comprobatório, relacionado a sua 

razão de criação, já o uso secundário está ligado a questão informativa e de 

pesquisa (BELLOTTO, 2002, p. 24). 
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Ligadas ao caráter contextual do documento arquivístico, algumas 
características e qualidades garantem e conferem a sua força 
probatória. Bellotto destaca cinco delas como sendo: 1 – 
Imparcialidade (em sua criação): derivada do fato de que não foram 
criados para “dar contas” à posteridade. Os documentos 
administrativos são meios de ação e relativos a determinadas 
funções. Sua imparcialidade explica-se pelo fato de que são relativos 
a determinadas funções; caso contrário, os procedimentos aos quais 
os documentos se referem não funcionarão, não terão validade. 
2 – Autenticidade (nos procedimentos): ligada ao continuum da 
criação, tramitação, uso e guarda. Os documentos são criados dentro 
dos procedimentos regulares estabelecidos pelo direito 
administrativo; se assim não fosse, não seriam adequadamente 
cumpridas as razões que lhes deram origem. 
3 – Naturalidade (na acumulação): os documentos não são 
colecionados e sim acumulados, naturalmente, no curso das ações, 
de maneira contínua e progressiva. 
4 – Organicidade (em seu relacionamento com os outros documentos 
do conjunto): devido à interdependência entre os documentos do 
mesmo conjunto e suas relações com seu contexto de produção. 
5 – Unicidade (no conjunto): deriva de que cada documento assume 
um lugar único na estrutura documental do conjunto (indissolúvel) ao 
qual pertence. (BELLOTTO, 2002, p. 25) 
 

 

Existem também os princípios da Arquivologia que envolvem os 

conjuntos de documentos, e eles servem como base para a organização e o 

funcionamento dos arquivos: o princípio da proveniência, que delimita 

externamente o conjunto, e o princípio da ordem original, que possibilita a 

organização interna do fundo. Ambos princípios representam certo consenso 

entre os diversos autores da área, independente da escola ou tradição, mesmo 

que tenham diferentes níveis de aplicação e entendimento. Foi a partir deles 

que a Arquivologia se tornou autônoma e pôde ser estabelecida como 

disciplina cientifica.   

Martín-Pozuelo (1998, p. 25), citada por Fonseca (2005, p. 42), afirma 

que “a formulação do princípio da proveniência não é resultado de um único 

momento, nem acontece num único lugar”. Segundo a autora há três 

formulações fundadoras deste princípio, sendo uma delas a formulação 

francesa do respeito aos fundos, surgida a partir de instruções de serviço de 24 

de abril de 1841 da Seção Administrativa dos Arquivos Departamentais do 

Ministério do Interior, inspiradas nas teorias do arquivista Natalis de Wally e de 

circular assinada pelo ministro Duchatel. Como definido nessas instruções e 

também por teóricos da área, incluindo a própria Martin-Pozuelo, o fundo é o 

conjunto de documentos oriundos de uma mesma proveniência, seja ela 
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entidade, instituição, família ou individuo, e que tenha também uma ordem 

interna bem definida. Esta ordem interna podemos considerar como sendo a 

segunda formulação fundadora do princípio da proveniência indicada por 

Martin-Pozuelo, também conhecida como ordem original. 

A ordem original teve sua natureza teórica formulada por alemães 

através de regulamentos e da relação entre o respeito à proveniência e o 

sistema alemão Registratur, que, segundo Posner (1985, p. 67) procediam a 

“organização dos documentos nas instituições arquivísticas centrais levado em 

consideração a origem e a ordem originária, a partir das marcas que haviam 

recebido no curso da atividade oficial da repartição respectiva.” 

A terceira formulação proposta por Martin-Pozuelo (1998) tem relação 

com as normas 1, 2 e 16 do Manual dos Holandeses, que  

 

(...) estabelecem o princípio, partindo da definição mesma de arquivo 
(“arquivo é o conjunto de documentos escritos, desenhos, e material 
impresso e recebidos ou produzidos oficialmente por determinado 
órgão administrativo ou por um de seus funcionário, na medida em 
que tais documentos se destinavam a permanecer na custódia deste 
órgão ou funcionário”) e de seu caráter indivisível (“um arquivo é um 
todo orgânico”), para formular os princípios de sua organização “o 
sistema de arranjo deve ser baseado na organização original do 
arquivo, a qual, na sua essência, corresponde à organização do 
órgão administrativo que o produziu” (Associação dos Arquivistas 
Holandeses, 1975, p. 12, 18,44) 

 

A autora ainda conclui que se deve considerar “o respeito da ordem 

natural dos documentos como uma extensão do respeito à procedência dos 

fundos, e, ambos, os postulados fundamentais do princípio arquivístico da 

proveniência.” (MARTIN-POZUELO, 1998 apud FONSECA, 2005, p. 43) 

Além deste princípio tão marcante e característico da consolidação da 

Arquivologia enquanto ciência, há também outros que dão aporte à 

Arquivologia e diferenciam esta de outras ciências documentárias. Bellotto o 

define e também cita mais quatro princípios: 

 

2 – Princípio da organicidade: as relações administrativas orgânicas 
se refletem nos conjuntos documentais. A organicidade é a qualidade 
segundo a qual os arquivos espelham a estrutura, funções e 
atividades da entidade produtora/acumuladora em suas relações 
internas e externas. 
3 – Princípio da unicidade: não obstante forma, gênero, tipo ou 
suporte, os documentos de arquivo conservam seu caráter único, em 
função do contexto em eu foram produzidos. 
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4 – Princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística: os fundos 
de arquivo devem ser preservados sem dispersão, mutilação, 
alienação, destruição não autorizada ou adição indevida. Este 
princípio é derivado do principio da proveniência.  
5 – Princípio da cumulatividade: o arquivo é uma formação (a 
sedimentação, de Lodolini) progressiva, natural e orgânica. 
(BELLOTTO, 202, p. 20-21) 
 
 

2.3.  Teoria das três idades 

 

Assim como os Princípios, as funções arquivísticas também servem 

como fundamento da Arquivologia e seus objetivos. Schmidt aponta que 

independentemente de quais são, as funções justificam-se por serem  

 

“(...) tributárias da existência do Objeto científico, elemento que dá 
identidade e garante permanência para uma disciplina. E estas 
Funções, cujas compreensões variam por autor, abordagem, no 
tempo e pelo contexto, são regidas por teorias e metodologias que 
consideramos arquivísticas.” (SCHMIDT, 2012, p. 23) 

 

Porém, antes de adentrarmos nas definições e indicações de quais são 

as funções arquivísticas mais comumente apontadas pelos teóricos, é 

necessário abordarmos os conceitos em torno do ciclo vital dos documentos e 

da teoria das três idades, assuntos esses que estão diretamente relacionados 

com a gestão de documentos.  

Segundo Cruz Mundet (2012), o conceito de records life cycle, traduzido 

no Brasil como ciclo vital de documentos, foi anunciado pelo arquivista 

americano Phillip Brooks. Em seus artigos intitulados “What records shall we 

preserve?” e “The selection of records for preservation”, Brooks faz uma 

correlação entre a gestão de documentos e a vida de um organismo biológico, 

e o surgimento deste conceito impactou na operacionalização e nos processos 

em torno do sistema de gestão de documentos desenvolvido pelo Arquivo 

Nacional dos Estados Unidos. Porém, para Caya (2004) “a definição de ciclo 

vital foi formulada em 1948, no relatório do grupo de trabalho da Comissão 

Hoover, voltado para a estrutura e funcionamento do Poder Executivo Federal 

dos Estados Unidos” (JARDIM, 2015 p. 29). 

Segundo o arquivista canadense Jay Atherton, o conceito de ciclo vital 

de documentos possui oito estágios diferentes. Quatro deles se iniciam com a 
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fase da gestão de documentos e outros quatro estão em uma segunda fase 

relacionada a guarda permanente em um arquivo. São eles: 

 

- criação ou recebimento de informações na forma de documentos, 
- classificação dos documentos ou sua informação em algum sistema 
lógico, 
- manutenção e utilização dos documentos, 
- sua destinação através da eliminação ou recolhimento para um 
arquivo, 
- seleção/aquisição dos documentos por um arquivo, 
- descrição dos documentos através de inventários, outros 
instrumentos de pesquisa e afins, 
- a preservação dos documentos ou, talvez, sua informação nos 
documentos, e 
- referência e uso das informações por pesquisadores e estudiosos 
(ATHERTON, 1985, p. 44 apud JARDIM, 2015) 

 
 

Vale ressaltar que no contexto canadense há duas categorias 

profissionais na documentação, enquanto os gestores de documentos 

trabalham com arquivos ligados a administração, ou seja, correntes e 

intermediários, os arquivistas estariam ligados aos documentos e aos arquivos 

permanentes. Nessa perspectiva, Atherton é um dos críticos ao conceito de 

ciclo vital dos documentos, pois acredita que esse formato é limitado e 

“compromete qualquer tendência para uma maior cooperação entre arquivistas 

e gestores de documentos." (1985, p. 47) Ele propõe substituir esse conceito 

por um modelo mais simples que unifique e forme uma interligação entre as 

operações em todas as fases do documento de arquivo, inclusive suas 

discussões teóricas sobre o assunto tornaram-se base para sistematizar 

propostas em torno da chamada arquivologia integrada e do conceito de 

records continuum australiano. 

É no conceito de ciclo vital dos documentos que a chamada teoria das 

três idades encontra sua base, inclusive os dois termos são comumente 

confundidos e até considerados como um só. Segundo Bellotto (2002, p. 26) 

 

[...] a teoria das três idades é a sistematização do ciclo vital dos 
documentos de arquivo. Este ciclo compreende três idades que, 
desde o ponto de vista da administração, seriam a dos documentos 
ativos, a dos semi-ativos e a dos inativos. Mas a denominação mais 
difundida é a que corresponde aos usos desses documentos: 
correntes, ou de gestão, ou setoriais; intermediários ou 
semicorrentes; e permanentes ou históricos (ou de idade histórica) 
(BELLOTTO, 2002, p. 26) 
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Jardim (2015), quando define a teoria das três idades, também utiliza o 

termo uso além de mencionar sobre os valores do documento de arquivo. 

Segundo ele “os documentos arquivísticos, em função dos seus usos e valores 

para a organização produtora ou para terceiros, podem ser objeto de 

intervenção em uma ou mais fases: corrente, intermediária e permanente.” 

(JARDIM, 2015, p. 32) Citando o francês Delmas (2010) e o canadense Caya 

(2004), Jardim aponta também que a teoria teria sido formulada pelo arquivista 

francês Yves Pérotin em um artigo na revista Seine et Paris em 1961. Pérotin 

teria proposto os termos arquivos correntes, arquivos intermediários e arquivos 

permanentes, incentivando os arquivistas a pensarem em uma gestão 

documental voltada ao contexto de produção para um melhor controle da 

avaliação nos arquivos ditos permanentes.  

Outros autores consideram que o surgimento das “três idades” teve 

como percursor diferentes pessoas. Silva et al. (1999, p. 207) considera que “o 

apodítico princípio das três idades pode ter tido origem na Itália, no início do 

século XX, por meras razões práticas de instalação de documentos”. Já 

Heredia Herrera, atribui a criação do termo ao historiador Belga, Carlos 

Wyffels, em 1972.  

Assim como Caya (2004) define que a teoria do ciclo vital de 

documentos surgiu como resultado dos trabalhos da Comissão Hoover pela 

administração americana, Mendo Carmona (2004) segue a mesma linha no 

que diz respeito a teoria das três idades, e justifica sua elaboração “a fim de 

buscar soluções ao problema da grande produção documental, além de 

necessidades de conservação e organização. Afirma que coube a Ernst Posner 

e a Schellenberg sua disseminação no final da década de 40”. (SCHMIDT, 

2012, p. 152) 

Apesar de não haver um consenso entre diversos teóricos sobre sua 

origem, assim como sobre a quantidade de idades que o tratamento 

documental possui, pela perspectiva das três idades, a primeira delas 

corresponde à produção do documento e seu valor primário, ou seja, seu uso 

vigente. Normalmente estão nos setores e arquivos administrativos, ativos, 

correntes ou de gestão. Segundo Bellotto “as funções ou tarefas arquivísticas 
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dessa fase são o apoio à produção e à tramitação, a classificação, o servir à 

consulta administrativa (que é frequente), a primeira guarda, a conexão do 

documento com seus prazos de destinação, estabelecidos pelas tabelas de 

temporalidade.” (2002, p. 26) 

A segunda idade se dá nos arquivos intermediários, e indica o fim da 

vigência do documento de arquivo e seu valor primário, porém podendo ainda 

ser consultado ou utilizado para fins jurídicos, mais do que administrativos. A 

passagem do documento da primeira idade para segunda é denominada de 

transferência. Já a passagem da segunda idade para a terceira denomina-se 

recolhimento. É na terceira idade que o documento passa para a guarda 

permanente e possui um valor secundário, seu uso não é mais administrativo e 

sim com fins para pesquisa.  

Ainda que tenham sido amplamente usados e sejam considerados como 

base para a teoria e a prática arquivística no período conhecido como 

Arquivologia Moderna até os dias atuais, o conceito da teoria das três idades e 

do ciclo vital de documentos passam a ser questionados no que diz respeito as 

novas formas de produção, uso, preservação e difusão dos documentos 

arquivísticos, sobretudo os surgidos no meio digital, nesse momento também 

chamado de Arquivologia Contemporânea. Segundo Costa Filho e Sousa 

(2018), dentre as principais limitações do ciclo vital perante o meio digital, 

temos a gestão fragmentada e linear pelo uso das fases; foco na custódia 

física; estrita demarcação de responsabilidade; procedimentos e operações 

baseados diacronicamente no tempo; aplicação em organizações complexas 

com novas formas de produção; a identificação dos valores primário e 

secundário. 

 

2.4. Funções arquivísticas 

 

O funcionamento de uma instituição arquivística e o cumprimento do seu 

objetivo está atrelado a execução de cada uma das funções arquivísticas 

ligadas aos documentos de arquivo propostas na literatura da área, assim 
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como a gestão documental e a efetivação de procedimentos e práticas 

administrativas também dependem delas.  

Schmidt (2012, p. 22) considera como função arquivística “as atividades 

práticas e de cerne instrumental, regidas por teorias e metodologias, que 

devem ser realizadas para alcançar os objetivos e o fundamento da disciplina.” 

Ainda explica que tais objetivos estão relacionados ao acesso a informação 

contida no material de arquivo e o fundamento que serve como base da 

disciplina sendo a “representação fiável do contexto de produção/acúmulo do 

material de arquivo, das razões de sua criação bem como seu trâmite.”  

A perspectiva das funções arquivísticas ganhou força nos anos 90 com 

as publicações de Rousseau e Couture, sobretudo Les fondaments de la 

disciplina archivistique (1994), onde as funções são citadas, e Les Fonctions de 

L’archivistique Contemporaine (1999), em que há um aprofundamento dos 

conceitos e definições. Mesmo utilizando diferentes definições, há um 

consenso entre os autores de que existem pelo menos seis funções 

arquivísticas, sendo elas: produção ou criação, classificação, avaliação, 

descrição, difusão e preservação. 

 A função arquivística produção/criação está relacionada aos 

documentos administrativos e a sua razão de ser, afinal eles são produzidos 

para cumprirem uma ação ou atividade da instituição a qual estão atrelados, 

seja ela qual for. O mais importante desta função é o controle, planejamento e 

principalmente padronização dos documentos, pois desta maneira se facilita e 

viabiliza o cumprimento de outras funções arquivísticas, como a avaliação, 

classificação e difusão. Além disso, quando se tem diretrizes bem definidas de 

produção de documentos, se evita criações desnecessárias, gastos e acúmulo 

de papel, no caso dos documentos físicos. Porém, a padronização também 

influencia na recuperação e armazenamento dos documentos arquivísticos 

digitais. 

 

 A informação inútil, supérflua ou com dupla função é eliminada à 
partida. São-lhe aplicadas normas que visam a gestão da informação 
(formulários, relatórios, procedimentos, directivas, actas, 
correspondência, etc.). Além disso, uma intervenção imediata, desde 
a criação da informação, permite determinar o seu encaminhamento, 
bem como o seu tratamento ulterior. (ROSSEAU; COUTURE, 1998, 
p. 68, grifo do autor). 
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O planejamento da produção dos documentos em uma instituição deve 

envolver um estudo tipológico e diplomático, para que se tenha noção e 

conhecimento das espécies e tipos de todos os documentos que são utilizados 

e que deverão ser criados para o cumprimento efetivo das atividades da 

instituição.  

Classificar é algo que o ser humano já faz há centenas de anos. Desde a 

Antiguidade filósofos já classificavam elementos e informações do mundo, 

temos como exemplo Platão que dividia a ciência em três grandes áreas do 

conhecimento: física, ética e lógica. Classificar é o ato de dividir em grupos ou 

classes, seja segundo as diferenças ou semelhanças entre eles. Para se 

organizar, é necessário classificar.  

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO 

NACIONAL, 2013, p.49) a classificação está definida como: 

 

Organização dos documentos de um arquivo(1) ou coleção, de 
acordo com um plano de classificação, código de classificação ou 
quadro de arranjo.2 Análise e identificação do conteúdo de 
documentos, seleção da categoria de assunto sob a qual sejam 
recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos.3 Atribuição a 
documentos, ou às informações neles contidas, de graus de sigilo, 
conforme legislação específica. Também chamada classificação de 
segurança. Ver também desclassificação, documento classificado e 
documento sigiloso (ARQUIVO NACIONAL, 2013, p. 49). 

 

 

Nesta definição do DIBRATE é apresentada a questão da recuperação 

da informação, e essa é uma das finalidades principais para a classificação dos 

documentos. Além disso, a partir dela também é possível visualizar as funções 

e atividades do organismo produtor dos documentos, assim como o inter-

relacionamento entre os arquivos, afinal os documentos não podem ser 

entendidos de maneira isolada e separada, e sim como o conjunto orgânico 

que são. A classificação pode ser estrutural, levando em consideração a 

estrutura organizacional da instituição, ou funcional, considerando as funções e 

atividades exercidas pelo órgão. 

A classificação deve ser efetuada na fase corrente do documento, se 

possível no momento de sua produção, e assim será feito se a instituição já 

tiver criado o Plano de Classificação, que é o instrumento gerado a partir desta 

função arquivística e que torna o acesso aos documentos algo rápido e 



 

27 
 

transparente. Nesse instrumento devem estar classificados todos os tipos e 

espécies documentais utilizados para o exercício das atividades do órgão 

produtor.  

A classificação é uma função determinante para que se tenha uma boa 

gestão documental e para se garantir também o conhecimento e controle dos 

documentos de uma instituição, além de dar total auxilio na tomada de 

decisões e na garantia de direitos. Segundo Renato Sousa (2003): 

 

A classificação é uma função importante para a transparência e o 
compartilhamento de informações, que são caminhos seguros para a 
tomada de decisão, para a preservação da memória técnica e 
administrativa das organizações contemporâneas e para o pleno 
exercício da cidadania. (SOUSA, 2003, p. 240). 

 

 

A função arquivística avaliação também deve ser considerada como 

essencial para uma boa gestão dos documentos. É a partir dela que é possível 

determinar o valor do documento, seja ele primário ou secundário, e decidir 

qual o período em que esses valores irão se manter em cada documento, 

levando em conta o vínculo arquivístico e o contexto de produção. O Dicionário 

Brasileiro de Terminologia Arquivística define avaliação como “processo de 

análise de documentos de arquivo (1), que estabelece os prazos de guarda e a 

destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos .” (ARQUIVO 

NACIONAL, 2013, p.41) 

Imagina uma instituição produzindo documentos diariamente, a partir de 

atos administrativos e jurídicos, e com a necessidade de guardar e preservar 

tanto os documentos quanto as informações legais contidas neles? É 

necessário preservar sim, porém impossível possuir espaço suficiente para 

apenas guardar tudo, sem falar que quanto mais informação acumulada, mais 

difícil de acessa-la. A avaliação é a função arquivística que traz a solução para 

a guarda e preservação dos documentos. 

Essa solução vem com os prazos de guarda determinados no momento 

da avaliação, que deve ser feita juntamente com a classificação na fase 

corrente do documento de arquivo. Esses prazos são pensados de acordo com 

a finalidade de criação do documento assim como o contexto em que o mesmo 
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está inserido. Os valores dados aos documentos e que determinam o seu uso 

são o primário e o secundário. Segundo Sousa (2003):  

 

O valor primário é atribuído ao arquivo que está em uso corrente e/ou 
intermediário e que serve para cumprir as finalidades funcionais e 
administrativas da instituição. O valor secundário é a denominação 
atribuída ao arquivo que terá a guarda permanente, ou seja, que não 
poderá sob nenhuma hipótese ser destruído. Esse arquivo tem valor 
jurídico (legal), histórico, cultural, etc. (SOUSA, 2003, p. 5) 

  

O produto surgido a partir da análise documental feita na avaliação é a 

Tabela de temporalidade. Nela estarão contidos os prazos de guarda de cada 

documento e suas destinações finais, ou seja, se os mesmos deverão ser 

eliminados ou guardados permanentemente para algum outro uso além 

daquele que os originou.  E para além da análise do arquivista que determinará 

a destinação final do documento, no processo de avaliar deverá ser instituída 

uma comissão permanente de avaliação. A participação de diversos setores, 

administrativos, jurídicos, entre outros, é necessária para o cumprimento e 

conclusão da destinação final dos documentos. 

A descrição é a função arquivística que permite a criação de 

instrumentos de pesquisa que irão auxiliar o tratamento documental e o 

trabalho do arquivista. Tanto o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística (2005), quanto o Dicionário de Terminologia Arquivística 

(CAMARGO E BELLOTO, 1996) definem a descrição como “conjunto de 

procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos 

documentos para elaboração de instrumentos de pesquisa” (2005, p. 67) 

É a partir dessa função que é possível fazer a indexação, que a 

representação de informações através de termos que proporcionam a 

recuperação das mesmas. Através da descrição o arquivista permite ao usuário 

e a sociedade o acesso aos documentos, garantindo que se encontre a 

informação ou o documento necessário. Outro ponto importante da descrição é 

que ela permite ao profissional da informação a identificar os tipos de usuário 

daquele arquivo assim como as estratégias necessárias para atingi-los, sendo 

eles externos a instituição, mas principalmente para os internos que utilizam os 

documentos e as informações neles contidas para a efetivação de atos 

administrativos e procedimentos de rotina. 
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A descrição permite identificar e organizar os elementos formais de um 

documento, sendo eles título, datas, criador, entre muitos outros. Tais 

elementos são padronizados por normas que auxiliam o processo dessa função 

arquivística. Existem algumas normas, entre elas a General International 

Standard Archival Description, ISAD (G), a norma internacional proposta pelo 

Conselho Internacional de Arquivos, e no Brasil a Norma Brasileira de 

Descrição Arquivística, a NOBRADE.  

 

Essas normas padronizam a forma de descrever, os campos a serem 
descritos e facilitam a pesquisa para os usuários de um mesmo país 
e de outros lugares do mundo também. A interoperabilidade ajuda 
também na troca de informações entre instituições. (SOUSA, 2003, p. 
10) 

 

Assim como na descrição há uma importância em conhecer o usuário 

que utiliza os documentos, a função arquivística difusão, comumente 

denominada divulgação, também depende do conhecimento do público alvo. O 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística define divulgação como 

“conjunto de atividades destinadas a aproximar o público dos arquivos (2), por 

meio de publicações e da promoção de eventos, como exposições e 

conferencias.” (2005, p. 72) 

Há muitas outras formas de difusão dos arquivos, quase todas ligadas 

ao cultural e a busca por informações legitimas. Essa função arquivística é tida 

como uma ótima oportunidade de aproximar o público, a sociedade em geral, 

dos arquivos. Pois, é notório que quanto mais próxima da sociedade uma 

instituição estiver, mais conhecida e defendida ela será. Através da difusão, as 

pessoas podem ter conhecimento do uso dos arquivos e dar a devida 

importância que essas instituições merecem, já que são arcabouços da cultura 

e memória da sociedade. Além disso, a difusão pode proporcionar para os 

arquivos públicos mais verbas e investimentos. 

É necessário planejamento e dedicação, tanto dos profissionais de 

arquivo quanto dos setores administrativos das instituições arquivística, para 

que a difusão aconteça de maneira a atingir o público esperado. Atualmente, 

com a internet esse trabalho pode ser mais facilitado e gerar bons resultados 

de alcance. Sousa (2003) destaca que 
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Essa mediação feita por computador se intensificou com o advento 
das redes sociais. Informações práticas de como chegar, 
agendamento e atendimento também podem ser realizados no âmbito 
virtual com as redes sociais. As publicações (livros, periódicos, 
instrumentos de pesquisa), que também são um meio de propagar a 
instituição, ganharam uma aliada: as redes sociais virtuais. (SOUSA, 
2003, p. 13) 

 

A preservação é uma função arquivística que é composta por uma série 

de procedimentos e ações que irão preservar e manter a integridade física do 

documento de arquivo assim como a informação contida nele. A definição pelo 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística diz que a preservação é a 

“prevenção da deterioração e danos em documentos, por meio de adequado 

controle ambiental e/ou tratamento físico e/ou químico.” (2005, p. 135) 

Preservar é justamente planejar e prever todos os possíveis danos que 

podem acometer aos documentos de arquivo, independente do suporte, e 

envolve a aplicação de procedimentos específicos e implementação de 

políticas de preservação. Geralmente confundem a preservação com os termos 

conservação e restauração. Na realidade, esses dois últimos são partes da 

preservação, sendo a conservação “um conjunto de ações estabilizadoras que 

visam desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos, por 

meio de controle ambiental e de tratamentos específicos (higienização, reparos 

e acondicionamento)”, e a restauração um conjunto de medidas que objetivam 

a estabilização ou a reversão de danos físicos ou químicos adquiridos pelo 

documento ao longo do tempo e do uso, intervindo de modo a não 

comprometer sua integridade e seu caráter histórico.” (CASSARES E MOI, 

2000, p. 12) 

 

3. DA DIPLOMÁTICA CLÁSSICA À TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

 

O surgimento da Diplomática está relacionado à falsificação de 

documentos, principalmente os medievais, sobretudo aqueles ligados ao direito 

patrimonial e para provar a autenticidade de títulos de terras da Igreja. 

Inclusive, foram membros da Igreja que escreveram as grandes obras 

relacionadas a crítica dos documentos.  
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Na Antiguidade a autenticidade dos documentos era garantida pelo local 

de guarda e preservação dos mesmos. A confiabilidade se dava pelos atributos 

destes locais, que geralmente eram templos públicos “Quando os cidadãos 

precisavam legitimar seus documentos para provar deveres e direitos, 

depositavam-nos em templos ou depósitos públicos (dépôt publics), que 

garantiam a eles fé pública, considerando-os monumentos incorruptíveis.” 

(TOGNOLI, 2013, p. 21) Com a guarda de falsos diplomas nesses locais ditos 

confiáveis, normas e novas formas de garantir a autenticidade dos diplomas 

tiveram que ser desenvolvidas.  

Foi entre os séculos XVII e XIX que se percebeu uma maior 

preocupação com a confecção de documentos e com a garantia de 

autenticidade dos mesmos, sendo esses os denominados diplomas. As guerras 

diplomáticas e a produção e publicação de tratados em várias partes da Europa 

como França e Alemanha marcaram a trajetória do desenvolvimento da 

Diplomática, tendo como destaque as publicações do jesuíta bolandista Daniel 

Papebroch e o beneditino Jean Mabillon.  

Surgida de início como uma crítica à publicação de Papebroch, a obra 

de Mabillon, De re diplomática libri VI, mostrou-se como um marco para os 

estudos críticos aos documentos, fundando assim um método importante para 

a análise de diplomas das mais diversas épocas. Como destaca Bresslau 

(1998, p. 33 apud TOGNOLI, 2013, p. 33). 

 

Diante da obra de Mabillon, a diplomática – em um primeiro momento 
ainda unida à paleografia e, um século depois, separada desta – 
atinge o nível de disciplina científica e, ao mesmo tempo, foi muito 
importante para afrontar questões de caráter prático-jurídico, 
suscitando por isso um grande interesse não apenas na França, mas 
também na Alemanha, na Itália e na Inglaterra. 

 

No que se refere ao seu objeto de estudo, a Diplomática “ocupa-se da 

estrutura formal dos atos escritos de origem governamental e/ou notarial” 

(BELLOTTO, 2002, p. 13). Na Diplomática Clássica e Moderna analisa-se a 

espécie documental, o documento diplomático como objeto único, utilizando de 

seu formato para determinar os atos jurídicos nele inseridos e garantir sua 

autenticidade. 
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Nota-se que essa área relacionada à ciência dos documentos sofreu 

mudanças e foi ressignificada de acordo com as questões contextuais de cada 

momento da história e continua sendo desenvolvida e estudada.  

 

[...] muito imbricada à Paleografia e ao Direito Eclesiástico, a 
Diplomática tem evoluído em direção ao Direito, à Heurística e à 
Arquivística, modificando para tanto seus instrumentos e 
apresentando maior ampliação de objeto e campo de ação do que em 
sua origem. (BELLOTTO, 2002, p. 16) 

 

Percebe-se que as Diplomáticas clássica e moderna estão mais 

direcionadas para o direito e para a história, no que diz respeito às questões 

probatórias e de autenticidade dos atos jurídicos, enquanto que a tipologia 

documental representa uma extensão da Diplomática em direção à 

Arquivologia. 

A Tipologia Documental, ou Diplomática Contemporânea, é justamente 

uma nova abordagem em direção à Arquivologia proposta por Bellotto e por 

autores espanhóis como Heredia Herrera. Nessa ressignificação o objeto de 

estudo é o tipo documental acompanhado do seu contexto de produção, que 

considera a ligação com o produtor do documento e o vínculo arquivístico, que 

é “a rede de relações que cada documento tem com os documentos  

pertencentes a um mesmo conjunto" (DURANTI, 1997 apud RODRIGUES, 

2010, p. 5). 

Heredia Herrera (2007) descreve que tipo é um termo comum que 

significa modelo e referência. Ela pontua que há três tipos a serem 

considerados quando se fala em documentos. O tipo diplomático, o tipo jurídico 

e o tipo documental, sendo esse último uma composição entre os dois 

primeiros. Segunda a autora  

 

Todos ellos suponen modelos que identificados exigen una 
nomenclatura precisa que nos permitirá reconocer las unidades 
documentales semejantes y darles nombre para colaborar en su 
representación porque el tipo documental no es el elemento único 
para representar una unidad documental, pero si quizá el más 
importante. (HEREDIA HERRERA, 2007, p. 32) 

 

Porém não há como conceituar e definir somente o tipo e a tipologia 

documental sem mencionar os apontamentos acerca da confusão conceitual 
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entre os termos. “Não é raro que os termos tipologia documental e tipo 

documental sejam utilizados de modo aleatório – o que acaba por sobrepor 

seus conceitos e gerar imprecisões.” (RODRIGUEZ, 2015, p. 162) Para um 

melhor entendimento, primeiramente é preciso definir o que é espécie 

documental. 

A espécie documental é a configuração que assume um documento de 

acordo com a disposição e a natureza das informações nele contidas 

(CAMARGO & BELLOTTO, 1996). Já o Dicionário Brasileiro de Terminologia 

Arquivística define espécie documental como “divisão de gênero documental 

que reúne tipos documentais por seu formato” (2005, p. 85). 

 A partir disso, pode-se dizer que o tipo documental é determinado pela 

espécie documental adicionado de uma ação, que se materializa no documento 

pelo formato de um verbo acrescentado de um objeto de ação. O objeto da 

tipologia documental é estudado “enquanto componente de conjuntos 

orgânicos, isto é, como integrante da mesma série documental, advinda da 

junção de documentos correspondentes à mesma atividade”, ou seja, é a lógica 

orgânica dos conjuntos documentais (BELLOTTO, 2002, p.19).  

A Diplomática e a Arquivologia estão relacionadas dando resultado a 

Tipologia documental, que tem como um dos objetivos identificar o contexto de 

produção dos documentos, verificando suas relações de proveniência e 

organicidade. Os conceitos e princípios da arquivologia tem relação direta com 

os estudos da Tipologia documental, inclusive estes estudos proporcionam 

uma boa gestão e determinam a eficácia do tratamento documental, como será 

exposto na análise desse trabalho de conclusão de curso.  

Porém, vale apresentar aqui também uma ferramenta surgida a partir 

dos estudos de Tipologia documental na Espanha. A identificação arquivística, 

que é considerada por alguns estudiosos como método que antecede as 

funções de classificação e avaliação apresentadas na seção anterior.  

A identificação arquivística pode ser considerada recente, uma vez que 

esse termo 

 

surgiu no contexto da arquivística nos Anos 80, para designar as 
pesquisas desenvolvidas por grupos de arquivistas preocupados com 
a formulação de metodologias para solucionar o problema da 
acumulação irregular de documentos, que se contrapunha ao 
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emergente desafio de implantar programas de gestão documental em 
países ibero-americanos. (RODRIGUES, 2012, p.198). 

 

Ela surge a partir da necessidade de tratar massas documentais 

acumuladas. Os arquivistas da cidade de Madri divulgaram os estudos 

resultantes de suas experiências, em 1991, na Primeira Jornada sobre 

Metodologia para a identificação de Fundos Documentais da Administração 

Pública. 

A identificação “consiste na investigação e na sistematização das 

categorias administrativas e arquivísticas onde se sustenta a estrutura de um 

fundo” e deve ser considerada na “primeira fase da metodologia arquivística; 

fase de tipo intelectual que consiste na pesquisa do sujeito produtor e do tipo 

documental” (MARTÍN-PALOMINO BENITO; TORRE MERINO, 2000, p.14-15, 

tradução nossa) e tem como objetivo principal garantir a avaliação das séries 

documentais (MENDO CARMONA, 2004, p.41). 

No Brasil, destacamos os estudos desenvolvidos por Heloisa Liberalli 

Bellotto e Ana Célia Rodrigues. Segundo Bellotto (2006, p.32) reconhecer a 

função que originou o documento é “mais importante do que o próprio nome do 

órgão”, já Rodrigues (2012) define a identificação como 

 

ato de determinar  a identidade do documento de arquivo, de 
caracterizar os elementos próprios e exclusivos que conferem essa 
identidade. Significa determinar esses elementos que o individualizam 
e o distinguem em seu conjunto. O processo de produção deste 
conhecimento implica em reunir informações sobre o documento em 
seu contexto de produção e descrever estes elementos que formam 
sua identidade, que revelam o seu vínculo arquivístico. 
(RODRIGUES, 2012, p. 200). 

   

A Tipologia documental contribui sobremaneira para a Arquivologia, pois 

é por intermédio de seu estudo que se pode verificar a autenticidade dos 

documentos e, consequentemente o tipo documental. Os espanhóis também 

foram precursores na definição do tipo documental, pois é a partir dele que 

denominam a série documental (GARCÍA RUIPÉREZ, 2015, p.59). 

Segundo Heredia Herrera “o tipo documental é indispensável no 

momento de reconhecer e representar qualquer unidade documental e sua 

denominação ajuda não somente a fixar o nome de cada unidade documental, 

mas também o nome da série.” (2007, p. 32) 
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4.  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Durante o período de abril a agosto de 2021, foram realizadas buscas na 

BRAPCI pelos seguintes termos acrescentados de operadores booleanos: 

“TIPOLOGIA DOCUMENTAL” AND “ARQUIVOLOGIA”.  

Os operadores booleanos definem as relações entre os termos em uma 

pesquisa. Na base de dados, para recuperar com mais exatidão artigos 

relacionados a um termo composto, é necessário colocá-lo entre aspas. Como 

tipologia documental é um termo que pode estar relacionado tanto aos tipos de 

documentos em qualquer área do conhecimento como aos estudos 

relacionados a Diplomática e Arquivologia, foi necessário também a utilização 

do operador de busca composta AND. A intenção da utilização dessas 

ferramentas de busca foi justamente fazer um recorte na vasta quantidade de 

publicações na base de dados, afim de recuperar apenas os textos que 

possuíam relação com a tipologia documental e a arquivologia. A delimitação 

temporal de busca utilizada foi de 1972 a 2021, ordenada pela relevância dos 

textos. No buscador, juntamente com os termos e operadores boleanos, foi 

selecionada a opção “todos” (title, keyword and abstract). Tais elementos 

utilizados podem ser observados na imagem abaixo: 
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Figura 1: Estratégia de busca utilizada na pesquisa 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2021 

 

A partir da busca empreendida, chegou-se a 26 publicações entre 

artigos, anais de eventos e relatos de pesquisas. Porém nem todos os textos 

recuperados puderam ser utilizados para o levantamento bibliométrico da área 

em questão, pois apesar de estarem indexados dessa maneira, no momento da 

análise temática deles pode-se perceber que não havia nenhuma relação com 

a Tipologia Documental como extensão da Diplomática, e sim apenas como 

tipo documental estritamente ligado a forma dos documentos abordados em 

determinadas pesquisas. Outros textos também estavam duplicados na 

BRAPCI, sendo assim, foi decidido utilizar e contabilizar somente uma das 

obras que estavam duplicadas. Além disso, também foram retirados da análise 

final os relatos de experiência e de pesquisa.  

A partir dos cortes realizados, chegou-se a um número final de 14 

publicações para as análises temática e bibliométrica dos textos selecionados, 

sendo eles artigos, anais de eventos e trabalho de conclusão de curso. A 

análise bibliométrica, ou levantamento bibliométrico, consiste em uma “técnica 

quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e disseminação 

do conhecimento científico. (...) Surge no início do século como sintoma da 

necessidade do estudo e da avaliação das atividades de produção e 

comunicação científica” (ARAÚJO, 2006, p. 11). Com base nesse tipo de 

análise é possível conhecer os tipos de publicações que estão sendo 

produzidas sobre alguma temática, analisar as tendências de uma determinada 
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área do conhecimento, identificar os autores mais produtivos e os mais 

referenciados.  

Para que isso seja feito, foi necessário utilizar um dos recursos mais 

importantes da bibliometria, conhecido como análise de citação. Essa área 

pode ser definida como “[...] a parte da bibliometria que investiga as relações 

entre os documentos citantes e os documentos citados considerados como 

unidades de análise, no todo ou em suas diversas partes: autor, título, origem 

geográfica, ano e idioma de publicação, etc” (ARAÚJO, 2006, p. 18 apud 

FORESTI, 1989, p. 3). Para Foresti (1989, p. 2), as citações: 

 

[...] contribuem para o desenvolvimento da ciência, provêem o 
necessário reconhecimento de um cientista por seus colegas, 
estabelecem os direitos de propriedade e prioridade da contribuição 
científica de um autor, constituem importantes fontes de informação, 
ajudam a julgar os hábitos de uso da informação e mostram a 
literatura que é indispensável para o trabalho dos cientistas.  

 

Por permitir a identificação e a descrição de vários padrões na produção 

de um determinado conhecimento científico, o uso desse tipo de análise foi 

muito importante para a obtenção de dados para compor o presente trabalho. 

Nele será apontado quais são os autores mais referenciados assim como as 

obras mais utilizadas e citadas acerca da temática da Tipologia Documental. 

Será possível também determinar a nacionalidade das obras mais 

referenciadas, assim como os seus autores, bem como o tipo de publicação 

mais utilizada como referência e o período em que mais obras foram 

produzidas. 

 

5. ANÁLISE DA BUSCA NA BASE DE DADOS BRAPCI 

 

Como explicitado na seção anterior, foram utilizados os termos Tipologia 

Documental e Arquivologia na busca da BRAPCI no intuito de recuperar as 

publicações relacionadas a essa área que representa a extensão da 

Diplomática em direção à Arquivologia, ou seja, a Tipologia Documental.  
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Sendo assim, foram recuperadas vinte e seis publicações e a partir da 

leitura completa e análise temática de cada um dos textos, foi necessário retirar 

algumas publicações que não estavam relacionadas com a Tipologia 

Documental. Abaixo temos a tabela de recuperação total e a tabela que 

representa o recorte após a análise bibliométrica, referencial e tipológica dos 

textos. Os mesmos estão dispostos nas tabelas em ordem cronológica de 

publicação. 

 

Tabela 1: Totalidade de textos recuperados na BRAPCI 

 TÍTULO AUTORES 
TIPO E 

PUBLICAÇÃO 

1 

Blogs como ferramenta de 

ensino-aprendizagem de 

Diplomática e Tipologia 

Documental: uma estratégia 

didática para construção de 

conhecimento (2011) 

LOPEZ, André Porto Ancona; 

et. al. 
Artigo 

2 

Perfil dos usuários e indicadores 

das pesquisas do Arquivo 

Público do Estado de Santa 

Catarina em 2011 (2011) 

NUNES, Giovania Gloria; et. al. Artigo 

3 

Identificação Arquivística: 

subsídios para a construção 

teórica da metodologia na 

perspectiva da tradição brasileira 

(2011) [TEXTO DUPLICADO NA 

RECUPERAÇÃO] 

RODRIGUES, Ana Célia Artigo 

4 

5 

Mapeamento da pesquisa em 

Arquivologia no Brasil a partir do 

estudo de periódicos científicos 

(2012) 

ARAÚJO, Carlos Alberto Àvila 

de; VAZ, Gláucia Aparecida 

Anais de 

encontro 

6 

Identificação como requisito 

metodológico para a gestão de 

documentos e acesso à 

informações na administração 

pública brasileira (2013) 

RODRIGUES, Ana Célia Artigo 

7 
Configuração da informação em 

documentos de ciência e 

SILVA, Maria Celina Soares de 

Mello e 

Relato de 

Experiência 
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tecnologia: estudo tipológico no 

arquivo pessoal do físico 

Bernhard Gross (2013) 

8 

A Análise Tipológica como 

subsídio para construção de 

vocabulário controlado: o caso 

do Juízo de Órfãos do Recife 

(1824-1889) (2014) [TEXTO 

DUPLICADO NA 

RECUPERAÇÃO] 

CUNHA, Mônica Maria de 

Pádua Souto da; SILVA, Fábio 

Mascarenhas e 

Artigo 

9 

10 

A Diplomática contemporânea 

como instrumento para a 

organização da informação em 

arquivos (2014) 

CUNHA, Mônica Maria de 

Pádua Souto da; SILVA, Fábio 

Mascarenhas e 

Artigo 

11 

Informações em Saúde: um 

estudo da Legislação Brasileira 

(2015) 

CRUZ, Jorge Alberto Artigo 

12 

Conhecimento, inovação e 

documentação em unidades de 

saúde (2016) [TEXTO 

DUPLICADO NA 

RECUPERAÇÃO] 

BAHIA, Eliana Maria dos 

Santos 
Artigo 

13 

14 

Da diplomática tradicional para a 

diplomática contemporânea: 

trajetória e convergências com a 

arquivística (2016) 

NASCIMENTO, Maiara de 

Arruda; KONRAD, Glaucia 

Vieira Ramos 

Artigo 

15 

A tipologia documental como 

parâmetro para organização de 

documentos contábeis (2016) 

SILVA, Luiz Antonio Santana 

da 
Artigo 

16 

A inserção da disciplina de 

tipologia documental como uma 

necessidade para os cursos de 

arquivologia do Brasil (2017) 

ARAÚJO, Vitor Hugo Teixeira; 

et. al. 

Relato de 

Pesquisa 

17 

A interface entre a memória 

organizacional e a gestão do 

conhecimento (2017) 

FEITOZA, Rayan Aramís de 

Brito; DUARTE, Emeide 

Nóbrega 

Artigo 

18 

Identificação Arquivística de 

documentos técnicos de 

engenharia no contexto de uma 

empresa de logística de petróleo 

COELHO, Marilda Martins; 

SCHMIDT, Clarissa 
Artigo 
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(2018) 

19 

Identificação de documentos de 

arquivo no Brasil: um olhar sobre 

as práticas em Arquivologia 

(2018) 

FABEN, Alexandre; 

RODRIGUES, Ana Célia 

Anais de 

encontro 

20 

Os tipos documentais e as 

atribuições, funções e atividades 

da área de relações com 

investidores das companhias 

abertas no Brasil (2018) 

LOPES, Gustavo Adolfo; 

VITORIANO, Marcia Cristina 

Carvalho Pazin; 

TCC Trabalho 

de Conclusão de 

Curso 

21 

Identificação Arquivística como 

contribuição metodológica para a 

implantação do Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI) 

na UFF (2018) 

MENDONÇA, Roberta Pimenta 

da Cruz; RODRIGUES, Ana 

Célia 

Anais de 

encontro 

22 

A diplomática contemporânea: 

reflexões sobre sua 

aplicabilidade na era digital 

(2018) 

SILVA, William; FLORES, 

Daniel 
Artigo 

23 

Tipologia Documental: 

Departamento Pessoal em foco 

record (2018) 

TONEZER, Luciana Davanzo; 

et. al. 

Anais de 

encontro 

24 
O arquivo de Leon Eliachar 

(2019) 

TROTTA, Luis Felipe Dias; 

LACERDA, Aline Lopes 
Artigo 

25 

Engenharia de Documentos e 

suas relações com a 

Arquivologia e a Ciência da 

Informação (2020) 

WATANABE, Eduardo; 

SOUSA, Renato Tarciso 

Barbosa 

Artigo 

26 

Recortes de jornal em arquivos: 

origens de uma prática social 

(2021) 

CAMPOS, José Francisco 

Guelfi 
Artigo 

Fonte: elaborado pelo autor, 2021 
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Tabela 2: Recorte após análise temática e exclusão de cópias e 

relatos de pesquisa 

 TÍTULO AUTORES 
ÁREA DE 

CONTEÚDO  

TIPO DE 

PUBLICAÇÃO 

1 

Blogs como ferramenta 

de ensino-aprendizagem 

de Diplomática e 

Tipologia Documental: 

uma estratégia didática 

para construção de 

conhecimento (2011) 

LOPEZ, André 

Porto Ancona; 

et. al. 

Título,  Resumo 

e Palavra-

chave 

Artigo 

2 

Identificação 

Arquivística: subsídios 

para a construção 

teórica da metodologia 

na perspectiva da 

tradição brasileira (2011) 

RODRIGUES, 

Ana Célia 
Resumo Artigo 

3 

Identificação como 

requisito metodológico 

para a gestão de 

documentos e acesso à 

informações na 

administração pública 

brasileira (2013) 

RODRIGUES, 

Ana Célia 
Palavra-chave Artigo 

4 

A Análise Tipológica 

como subsídio para 

construção de 

vocabulário controlado: o 

caso do Juízo de Órfãos 

do Recife (1824-1889) 

(2014) 

CUNHA, 

Mônica Maria 

de Pádua Souto 

da; SILVA, 

Fábio 

Mascarenhas e 

Resumo Artigo 

5 

A Diplomática 

contemporânea como 

instrumento para a 

organização da 

informação em arquivos 

(2014) 

CUNHA, 

Mônica Maria 

de Pádua Souto 

da; SILVA, 

Fábio 

Mascarenhas e 

Resumo e 

Palavra-chave 
Artigo 

6 
Da diplomática 

tradicional para a 

NASCIMENTO, 

Maiara de 
Palavra-chave Artigo 
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diplomática 

contemporânea: 

trajetória e 

convergências com a 

arquivística (2016) 

Arruda; 

KONRAD, 

Glaucia Vieira 

Ramos 

7 

A tipologia documental 

como parâmetro para 

organização de 

documentos contábeis 

(2016) 

SILVA, Luiz 

Antonio 

Santana da 

Título,  Resumo 

e Palavra-

chave 

Artigo 

8 

Identificação Arquivística 

de documentos técnicos 

de engenharia no 

contexto de uma 

empresa de logística de 

petróleo (2018) 

COELHO, 

Marilda Martins; 

SCHMIDT, 

Clarissa 

Resumo Artigo 

9 

Identificação de 

documentos de arquivo 

no Brasil: um olhar sobre 

as práticas em 

Arquivologia (2018) 

FABEN, 

Alexandre; 

RODRIGUES, 

Ana Célia 

 Resumo e 

Palavra-chave 
Anais de encontro 

10 

Os tipos documentais e 

as atribuições, funções e 

atividades da área de 

relações com 

investidores das 

companhias abertas no 

Brasil (2018) 

LOPES, 

Gustavo Adolfo; 

VITORIANO, 

Marcia Cristina 

Carvalho Pazin; 

Resumo 
TCC Trabalho de 

Conclusão de Curso 

11 

Identificação Arquivística 

como contribuição 

metodológica para a 

implantação do Sistema 

Eletrônico de 

Informações (SEI) na 

UFF (2018) 

MENDONÇA, 

Roberta 

Pimenta da 

Cruz; 

RODRIGUES, 

Ana Célia 

Resumo Anais de encontro 

12 

A diplomática 

contemporânea: 

reflexões sobre sua 

aplicabilidade na era 

digital (2018) 

SILVA, William; 

FLORES, 

Daniel 

Resumo e 

Palavra-chave 
Artigo 
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13 
O arquivo de Leon 

Eliachar (2019) 

TROTTA, Luis 

Felipe Dias; 

LACERDA, 

Aline Lopes 

Resumo e 

Palavra-chave 
Artigo 

14 

Engenharia de 

Documentos e suas 

relações com a 

Arquivologia e a Ciência 

da Informação (2020) 

WATANABE, 

Eduardo; 

SOUSA, Renato 

Tarciso Barbosa 

Resumo e 

Palavra-chave 
Artigo 

Fonte: elaborado pelo autor, 2021 

 

Um dos dados que foi de grande auxilio para a seleção dos textos a 

serem analisados foi a indexação do termo pesquisado nos pontos de acesso 

título, resumo e palavras-chave na base de dados. Afinal, a representação da 

informação é uma ferramenta da análise documentária que auxilia o 

pesquisador justamente a selecionar quais textos irá usar em sua pesquisa, já 

que tais pontos de acesso facilitam no conhecimento prévio do conteúdo 

daquele texto. A tabela abaixo mostra a quantidade de vezes em que o termo 

Tipologia documental foi encontrado em cada um desses pontos de acesso nos 

quatorze textos recuperados. 

 

Tabela 3: Quantidade de textos em que o termo foi recuperado em 

cada ponto de acesso 

TÍTULO 2 

RESUMO 12 

PALAVRAS-CHAVE 9 

 

Durante a análise temática dos textos foi possível perceber que muitos 

deles falavam de tipologia documental apenas de modo restrito ao tipo de 

documento. Apesar de fazer parte e ter extrema importância na teoria da 

Tipologia documental como parte da composição do objeto de estudo desta 

área, nessa pesquisa esperou-se encontrar para analisar nas publicações 

conceitos e definições sobre a teoria no geral, e não só as estritamente ligadas 

ao tipo de documento. Por exemplo, o artigo “Informações em saúde: um 

estudo da legislação brasileira” de Jorge Alberto Cruz (2015) possui o termo 
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Tipologia Documental em seu resumo, porém não faz nenhuma alusão a esses 

estudos da Arquivologia nem tão pouco aos conceitos e definições da área. 

Nesse artigo, tipologia documental está relacionado apenas ao tipo documental 

prontuário do paciente e definições e apontamentos acerca da padronização e 

tratamento desse tipo de documento.  

Podemos tomar como exemplo também dois anais de encontros 

recuperados na pesquisa. O primeiro é a publicação de Araújo e Vaz (2012) no 

Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria, que assim como este 

trabalho de conclusão de curso, faz um mapeamento sobre a pesquisa em uma 

base de dados, porém direcionado aos termos e conceitos da Arquivologia. 

Mesmo assim, Tipologia Documental nessa publicação diz respeito aos tipos 

documentais recuperados na pesquisa bibliométrica proposta por eles, como 

artigos, livros e trabalhos publicados em anais de encontros. Inclusive muitos 

desses documentos que eles consideram tipos documentais são na verdade 

espécies documentais. 

Em outra publicação recuperada, de Toneze et. al (2018), intitulada 

“Tipologia documental: departamento pessoal em foco record”, mesmo o termo 

tendo sido indexado tanto no título como no resumo na base de dados, não há 

aprofundamento na Tipologia Documental como área de estudo, e sim nos 

tipos documentais mais encontrados em um departamento de recursos 

humanos. Percebe-se que em nesse caso exemplificado, a relação do termo 

está somente posta junto com o tipo documental estritamente ligado ao seu 

formato, aquele em que há uma espécie documental adicionada de uma ação.  

Em um dos textos também eliminados pela análise temática, o 

distanciamento com a Tipologia Documental como área de estudo é ainda 

maior. No artigo de Bahia (2016), há menção as funções arquivísticas além de 

conceituar e discorrer sobre a gestão de documentos, porém mesmo com o 

termo Tipologia documental estando no resumo do trabalho, a única relação 

que é feita diz respeito a uma das ementas de uma disciplina sobre 

documentação em unidade de saúde na Universidade Federal de Santa Maria 

em Santa Catarina. 

Tais exemplos só justificam a escolha da retirada dessas publicações e 

de outras que fazem parte dos doze textos eliminados pela análise temática, e 
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ainda mostra a importância desse tipo de mecanismo para obter os resultados 

dessa pesquisa. Além disso, após essa leitura mais detalhada, foi possível 

também identificar e pontuar quais funções arquivísticas eram citadas e 

relacionadas com a Tipologia Documental nos quatorze textos escolhidos para 

a abordagem bibliométrica. A tabela abaixo demonstra esses dados: 

 

Tabela 4: Funções arquivísticas abordadas nos textos 

 

FUNÇÃO ARQUIVÍSTICA 
TEXTOS EM QUE FOI 

ABORDADA 

PRODUÇÃO/CRIAÇÃO 12 

AVALIAÇÃO 12 

CLASSIFICAÇÃO 12 

DESCRIÇÃO 9 

PRESERVAÇÃO 4 

DIFUSÃO 0 

Fonte: elaborado pelo autor, 2021 

 

A partir da leitura dos textos, foi possível notar como a maioria dos 

autores definem, pontuam e até mesmo mencionam as funções arquivísticas 

fazendo uma relação com a Tipologia documental, sobretudo no que diz 

respeito a eficácia destas funções e a importância da tipologia documental e da 

identificação arquivística para o tratamento documental. Silva (2016) em seu 

artigo sobre o uso da Tipologia Documental para organização de documentos 

contábeis, sendo esse texto um dos quatorze recuperados para essa pesquisa, 

afirma que:  

 

Os estudos de identificação e caracterização dos tipos documentais, 
baseados na Diplomática Clássica e Contemporânea, viabilizam a 
operação das funções intelectuais e técnicas no âmbito de seus 
conjuntos documentais. Da identificação, partimos à reflexão em 
torno da classificação, avaliação e eventual elaboração dos 
instrumentos de gestão e controle, os quais poderão ser utilizados 
como verdadeiras estratégias organizacionais. (SILVA, 2016, p. 230) 

 

Também em um dos textos recuperados, Nascimento (2016) aponta que 

“a possibilidade de integração dos princípios e conceitos da Diplomática aos da 

Arquivística é vista como um caminho seguro para o bom gerenciamento 

arquivístico dos documentos no presente” (2016, p. 42). Os estudos que 
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envolvem o formato e criação de documentos e seus padrões, levando em 

conta todo o contexto de produção e os procedimentos relacionados com eles, 

logicamente terão ligação com os princípios da Arquivologia. Entre as 

aplicações da Tipologia documental na prática arquivística temos:  

 

1) na classificação/arranjo, por facilitar o entendimento da 
composição das séries;  
2) na descrição, por esclarecer que os conteúdos veiculados em 
determinado formato jurídico têm certos dados que são fixos e outros 
variáveis e que este conteúdo liga-se de forma obrigatória à espécie 
que o veicula;  
3) no serviço aos usuários, pois a identificação dos tipos documentais 
traz informações que são antecedentes e exteriores ao próprio 
conteúdo do documento, sendo fundamentais para a sua 
compreensão dentro do conteúdo jurídico-administrativo de produção;  
4) na avaliação, porque as tabelas de temporalidade partem da 
identificação das funções refletidas nas séries documentais que se 
quer avaliar para estabelecer a destinação dos documentos  
(BELLOTTO, 2008, p. 62). 

 

A partir da análise de citação foi possível também relacionar os autores 

mais utilizados, assim como as suas obras mais referenciadas. Esses dados 

foram coletados através de uma planilha de controle de todas as referências 

dos quatorze textos analisados. Por haver dezenas de autores referenciados 

em um só texto, foi decidido que apenas os que foram utilizados em mais de 

três textos entrariam na análise, excluindo as publicações criadas por 

conselhos nacionais, governos e sobretudo as que fugiam totalmente do campo 

da Diplomática e Tipologia documental. 

Outro apontamento acerca dessa etapa da análise é que não foi 

contabilizado quantas vezes os autores foram citados, e sim em quantos textos 

os mesmos foram referenciados. Por exemplo, a autora Bellotto muitas vezes 

foi utilizada como referência três ou quatro vezes em um único artigo 

recuperado. Considerou-se apenas o fato dela estar sendo referenciada e 

optou-se por demonstrar qual obra era a mais utilizada. Os dados estão 

dispostos na tabela a seguir: 
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Tabela 5: Autores mais referenciados e suas obras 

AUTOR NACIONALIDADE 

TEXTOS 

EM QUE 

FOI 

CITADO 

(A) 

PUBLICAÇÃO MAIS 

REFERENCIADA / 

QUANTIDADE DE VEZES 

TIPO DE 

PUBLICAÇÃO 

BELLOTTO BRASIL 14 

Como Fazer Análise Diplomática 

e Tipológica de Documento de 

Arquivo (2002) – 12 

LIVRO 

RODRIGUES BRASIL 9 

A Diplomática Contemporânea 

como Fundamento Metodológico 

da Identificação de Tipologia 

Documental em Arquivos (2008) 

- 6 

TESE DE 

DOUTORADO 

DURANTI ITÁLIA 8 
Diplomática: nuevos usos para 

uma antigua ciência (1995) - 8 
LIVRO 

CAMARGO E 

BELLOTTO 
BRASIL 6 

Dicionário de Terminologia 

Arquivístics (1996) - 4 
DICIONÁRIO 

HERRERA 

HEREDIA 
ESPANHA 5 

El Principio de Procedencia y los 

otros Principios de La 

Archivistica (2003) - 4 

LIVRO 

TOGNOLI BRASIL 5 

A diplomática contemporânea 

como base metodológica para a 

organização do conhecimento 

arquivístico: perspectivas de 

renovação a partir das ideias de 

Luciana Duranti (2009) - 3 

ANAIS DE 

ENCONTRO 

CONDE 

VILLAVERDE 
ESPANHA 4 

La identificación y valoración de 

los fondos  

documentales de la 

administración estatal: 

problemas y metodología (1992) 

- 3 

ANAIS DE 

ENCONTRO 

MENDO 

CARMONA 
ESPANHA 4 

Consideraciones sobre el 

método em archivistica (2004) - 

4 

ARTIGO 

RONDINELLI BRASIL 4 

Gerenciamento arquivístico de 

documentos eletrônicos: uma 

abordagem teórica da 

LIVRO 
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diplomática arquivística 

contemporâne (2005) - 3 

SCHELLENBERG 
ESTADOS 

UNIDOS 
3 

Arquivos modernos: princípios e 

técnicas (2006) - 3 
LIVRO 

CORTÉS 

ALONSO 
ESPANHA 3 

Nuestro modelo de análisis 

documental (2005) - 3 
LIVRO 

Fonte: elaborado pelo autor, 2021 

 

Na tabela acima também está relacionado o tipo de publicação mais 

referenciada pelos autores dos textos recuperados. O livro ainda é o tipo mais 

usado como fonte de pesquisa, tendo aparecido seis vezes, seguido de anais 

de encontro (três vezes) e artigo, tese de doutorado e dicionário (uma vez).  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise de citação, é possível concluir aspectos relacionados a 

vários dados coletados e representados nas tabelas produzidas e expostas 

nesse trabalho. Uma dessas conclusões está relacionada a indexação do 

termo Tipologia documental nos pontos de acesso dos textos recuperados na 

BRAPCI. Em algumas publicações, que estão relacionadas na tabela 1, o 

termo aparecia no resumo, nas palavras-chave e a até mesmo no título, porém 

não havia relação direta com a temática da diplomática contemporânea. Isso 

demonstra o cuidado que é preciso ter com a utilização correta de termos 

indexados nesses pontos de acesso, uma vez em que os mesmos auxiliam na 

recuperação, entendimento e reconhecimento dessas obras como sendo 

relacionadas a área pesquisada.  

Poucos textos foram recuperados na BRAPCI em que o termo estivesse 

no título da obra, tendo apenas dois deles relacionados na tabela 2. No texto 

retirado da relação final de publicações recuperadas, de Tonenze et.a l (2018) 

por exemplo, o termo estava no título e não se referia aos estudos da tipologia 

documental como diplomática contemporânea. 

Outro apontamento relacionado aos pontos de acesso é a maior 

indexação do termo na área de resumo. Foram doze textos com o termo nessa 



 

49 
 

área e nove com ele indicado também nas palavras-chave. Isso demonstra que 

apesar de alguns textos não terem explícitos no seu título, uma breve leitura do 

resumo já indica para o pesquisador que aquele texto tem relação com a 

temática. Apenas 5 textos não possuíam o termo nas palavras-chave. Três 

deles, Rodrigues (2013), Coelho (2018) e Mendonça (2018) estão voltados 

para a Identificação arquivística, função ligada aos estudos da Tipologia 

documental. Dentre os outros dois, o de Lopes (2018) aborda sobre os tipos 

documentais de uma companhia aberta no Brasil e o de Cunha (2014) fala 

sobre análise tipológica para a construção de vocabulários controlados. 

Sobre o período ao qual as obras recuperadas foram publicadas, pode-

se constatar que todas elas estão inseridas na última década. Os quatorze 

textos da tabela 2 estão entre o ano de 2011 e 2020, tendo como ano de maior 

publicação o de 2018 com três textos e alguns anos com nenhum texto 

recuperado, sendo eles 2012, 2015 e 2017. Esses dados nos permitem concluir 

que a pesquisa nacional sobre Tipologia documental teve um aumento na 

última década, já que não há textos das décadas anteriores inseridos na base 

de dados. 

Porém, sobre os autores mais utilizados como referência nesses textos 

recuperados, assim como suas obras, o período de publicação está entre o 

final da década de noventa e a primeira década dos anos 2000. É possível 

notar na tabela 5 que três autores publicaram suas obras entre 1992 e 1996 e 

os nove restantes entre 2002 e 2009. Esse período somente reafirma como os 

estudos sobre a Tipologia documental surgiram e tiveram maior atenção nos 

anos 90 se estendendo até os dias atuais. A utilização de obras tão recentes 

como referências de pesquisa demonstra como essa ainda é uma área 

relativamente nova em comparação a outras temáticas já tão teorizadas dentro 

da arquivologia.  

Apesar de ser uma área da arquivologia oriunda da Espanha, mesmo 

tendo como apoio de formação teórica e prática os países ibero-americanos, o 

resultado da análise aponta que os autores e obras mais utilizados como 

referência nas pesquisas sobre Tipologia documental são brasileiros, tendo em 

vista que a pesquisa foi feita numa base de dados do Brasil. Dentre eles, as 
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mais referenciadas são Heloísa Bellotto e Ana Célia Rodrigues, as duas com 

obras publicadas no ano de 2002 e 2008 respectivamente.  

Nota-se na tabela 5 como Heloísa Bellotto é a autora mais produtiva no 

país, sendo referenciada em todos os quatorze textos recuperados. O seu livro 

em parceria com o Arquivo do estado de São Paulo intitulado Como fazer 

análise diplomática e tipológica de documentos de arquivo (2002) foi utilizado 

em doze textos dos textos, demonstrando assim ser uma obra importante para 

a produção de conhecimento relacionado a Tipologia documental e a 

diplomática contemporânea. Vale ressaltar também que a sua obra Diplomática 

e tipologia documental em arquivos (2008) também foi utilizada nove vezes. 

Por ter sido referenciada com diversos outros textos na maioria das 

publicações recuperadas, incluindo aqueles eliminadas da análise, a autora se 

mostra como uma das principais influenciadoras na pesquisa sobre 

arquivologia no Brasil, sobretudo nos estudos direcionados a Tipologia 

documental. 

Dos quatorze textos, Rodrigues foi a única autora com publicações 

próprias recuperadas na BRAPCI além daquelas que a utilizou como 

referência. Destes, quatro textos foram recuperados na base de dados de 

acordo com os termos de busca utilizados nessa pesquisa. Dois deles sendo 

artigos de própria autoria (2011 e 2013) e dois deles sendo anais de encontro 

em co-autoria com outros autores (2018). Como para análise de citação dessa 

pesquisa foi resolvido não considerar a autocitação para coletar os dados de 

referência, podemos considerar que Rodrigues foi citada em nove textos dos 

quatorze encontrados. Desses nove, seis deles citava a sua tese de doutorado 

(2008), que foi a sua publicação mais referenciada nos textos recuperados. 

Em terceiro lugar como mais referenciada encontra-se a italiana Luciana 

Duranti com o seu livro Diplomática: usos nuevos para uma antigua ciência, de 

tradução por Hernandéz (1996). Ele foi utilizado como referência em oito 

textos. Apesar das duas autoras mais referenciadas serem brasileiras, a 

utilização dessa obra como referência e também de outros autores não 

brasileiros aponta ainda a influência das publicações e dos autores 

internacionais sob a pesquisa produzida no país. Dos doze autores mais 

citados, metade deles são brasileiros e a outra metade estrangeira, sendo 
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quatro deles oriundos da Espanha. Esse resultado aponta como os estudos 

brasileiros sobre tipologia documental estão aumentando, já que os 

pesquisadores passaram a referenciar os autores brasileiros tanto quanto 

utilizam os autores internacionais, principalmente os espanhóis pioneiros nessa 

área da diplomática e da arquivologia. 

A Tipologia documental tem potencial para ser uma das áreas mais 

pesquisadas e de exponencial produção acadêmica no país. O maior interesse 

nessa perspectiva da Diplomática se dá também pelo aumento da difusão e da 

publicação de artigos e textos nas bases de dados. Esse trabalho de conclusão 

de curso fez um recorte apenas na BRAPCI, utilizando termos específicos e 

operadores booleanos. Mas é notório que se esse tipo de análise bibliométrica 

for feita a partir das buscas em outras bases de dados da Arquivologia e da 

Ciência da Informação, além dos repositórios digitais das bibliotecas 

acadêmicas espalhadas nos dezesseis cursos de formação superior em 

Arquivologia pelo país, o resultado será bem maior e será possível perceber 

outras características e padrões sobre a pesquisa nessa área no Brasil.  

A pesquisa ainda se mostra como a principal fomentadora de 

conhecimento acadêmico e cientifico, juntamente com a prática do fazer 

arquivístico. Os resultados desse trabalho poderão orientar os próximos 

pesquisadores sobre o andamento da produção sobre a Tipologia documental 

no país, iniciando uma perspectiva para uma ampliação das análises sobre a 

pesquisa e o monitoramento dos principais autores e obras mais recuperadas e 

referenciadas.   
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