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A publicação de uma revista científica, velho sonho da Associação de Arquivistas
de São Paulo (ARQ-SP), finalmente converteu-se em realidade. É com grata satisfação
que submetemos aos leitores o número inaugural de OFFICINA, veículo por meio do
qual pretendemos contribuir para o aprimoramento dos profissionais que atuam em
arquivos e organismos congêneres.
O nome da revista evoca uma de nossas iniciativas mais importantes: o projeto
“Como Fazer”, criado em 1986 pelo extinto Núcleo Regional de São Paulo da Associação
dos Arquivistas Brasileiros (AAB-SP). Concebido e coordenado por uma comissão
composta por Ana Célia Navarro de Andrade, Maria Angélica de Campos Resende e pela
saudosa e inesquecível Viviane Tessitore, o projeto compreendia uma série de oficinas
cujos temas, abordados em profundidade por especialistas, mereceram tratamento
simultaneamente teórico e prático. As oficinas e os manuais que as acompanhavam
tornaram-se referência para a comunidade dos arquivistas brasileiros, além de marca
distintiva da própria ARQ-SP, criada em outubro de 1998. Ao adotar a versão latina da
palavra, a revista não apenas estabelece um diferencial em relação àquele projeto, mas
acompanha a tradição de nossas outras publicações, todas com nomes latinos.
Com periodicidade semestral, OFFICINA estará aberta a artigos originais e
inéditos resultantes de pesquisas e experiências, a traduções de textos clássicos e a
manifestações críticas devidamente fundamentadas. Em seu número de estreia, no
entanto, a revista elegeu como tema a Tipologia Documental - uma extensão da
Diplomática em direção ao conhecimento da gênese do documento - e contou com
autores convidados.
Um amplo leque de possibilidades (a correspondência, os recortes de jornais, os
subprodutos de atividades administrativas, as insígnias) permite aquilatar os resultados
positivos de uma abordagem tipológica dos documentos de arquivo.
A edição abre com o texto “O entendimento da espécie e dos tipos documentais
na teoria e na prática arquivísticas”, de autoria de Heloísa Liberalli Bellotto, marco teórico
importante da Arquivologia brasileira, especificamente nas temáticas da identificação e
da descrição em arquivos permanentes. O artigo explicita os conceitos de espécie e de
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tipo documental, as condições em que se deve utilizá-los e sua contribuição para a
construção da teoria arquivística. E evidencia, por fim, a relação simbiótica que a
Arquivologia mantém com a Diplomática.
“A correspondência nos arquivos: uma proposta de tipologia”, de Ana Maria de
Almeida Camargo, questiona o uso de termos genéricos nos instrumentos de pesquisa
elaborados em arquivos públicos e privados, analisando as diferentes espécies que são
associadas à correspondência. À guisa de sugestão, a autora apresenta um glossário de
espécies e tipos documentais comumente utilizados nas trocas de mensagens entre
pessoas e instituições brasileiras.
O texto “Por uma abordagem arquivística dos recortes de jornal”, de autoria de
José Francisco Guelfi Campos, reforça o papel da Diplomática para o reconhecimento
das espécies e dos tipos documentais que caracterizam os “recortes de jornal”, propondo
a construção de uma metodologia para analisar, nomear e definir todo e qualquer
material que, resultante da atividade jornalística, pode ser encontrado nos arquivos.
Finalizando a seção de artigos, o texto de Camilla Campoi de Sobral,
“Considerações sobre os tipos documentais em gêneros não textuais”, aponta os estudos
da Tipologia Documental como solução possível para a identificação de documentos não
textuais, em especial em arquivos privados. A autora sublinha, nesse processo, a
importância de uma abordagem contextual dos documentos, evidenciando o tempo e
as circunstâncias de sua produção.
Esse número conta, ainda, com duas seções especiais: Arquivo em Debate e
Tradução. A primeira traz o texto de Clarissa Schmidt e Paulo José Viana de Alencar,
intitulado “O arquivo de José Pedro Pinto Esposel: vestígios de uma vida dedicada à
Arquivologia”, que relata, de forma breve, a relação do arquivista, historiador e professor
José Pedro Esposel com os arquivos e sua contribuição para a consolidação da
Arquivologia brasileira. A seção Tradução traz o texto clássico de Antonia Heredia
Herrera, “En torno al tipo documental”, no qual a autora discute os diferentes conceitos
de tipo documental na bibliografia especializada, apresentando as diferenças
metodológicas em torno do tipo documental. A tradução e as notas ficaram sob a
responsabilidade de Sonia Maria Troitiño Rodriguez.
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Se a revista OFFICINA corresponder às expectativas dos prezados leitores, como
planejou nossa equipe editorial, seu empenho terá sido plenamente recompensado.
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Os autores cedem à OFFICINA: Revista da Associação de Arquivistas de São Paulo os direitos exclusivos
de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons
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EDITORIAL

ANA CÉLIA NAVARRO DE ANDRADE
NATÁLIA BOLFARINI TOGNOLI

A R T I G O

O ENTENDIMENTO DA ESPÉCIE E DO TIPO
DOCUMENTAIS NA TEORIA E NA PRÁTICA
ARQUIVÍSTICAS
The specie and documental types comprehension in archivistic theory
and practice

Heloísa Liberalli Bellotto1

RESUMO
Entre as muitas questões de terminologia arquivística ainda não definitivamente
assentadas e universalmente aceitas, estão os conceitos de espécie e tipo
documental. Este estudo procurou esclarecer sua definição, sua subordinação e
sua aplicabilidade desde a gênese documental, no momento pré-arquivístico de
criação e, posteriormente, nos momentos de tramitação do documento e do uso
primário, até, já no âmbito do arquivo, o momento da sua classificação, guarda e
uso secundário.
PALAVRAS-CHAVE: Arquivologia. Diplomática. Espécie documental. Tipo documental.

ABSTRACT
Among the many issues of archival terminology that have not been definitively
settled and universally accepted are the concepts of documental species and
type. This study aimed to clarify their definition, subordination, and applicability
from the documental genesis, in the pre-archival moment of creation, and later in
the moment of document processing and primary use, already in the scope of the
archive, up to the time of their classification, storage, and secondary use.
KEYWORDS: Archivology. Diplomatics. Documental species. Documental type.
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m especial argumento do eminente e saudoso professor argentino e
grande pensador da Arquivologia, Manuel Vázquez Murillo, em seu
notável estudo “Reflexiones sobre el término tipo documental”, é o ponto
de partida desta explanação. O livro “De archivos y archivistas”, publicado

em Washington pela Organização dos Estados Americanos em homenagem ao
arquivista Aurelio Tanodi (VÁZQUEZ, 1987), cuja pesquisa aborda os antecedentes do
termo tipo documental, faz uma exposição da utilização do termo por vários autores,
além de propor uma “tipologia” dos tipos e expor uma aplicação prática da questão.
Não se trata aqui de descrever todo esse precioso material, mas de realçar a
definição concebida por Vázquez, que foi baseada naqueles autores e em seus próprios
conhecimentos práticos e teóricos. De tal forma, conclui que tipo documental:

é o caráter ou atributo de um documento que, originado na atividade administrativa a que
serve, manifesta-se em uma diagramação, formato e conteúdo distintos e serve como
elemento para classificação, descrição e indica a sua categoria diplomática (VÁZQUEZ,
1987, p. 181).

Logo adiante, o autor ainda expressa o que justamente se procura esclarecer ao
largo da presente discussão: “...não há documentos em abstrato, há tipos documentais”
(VÁZQUEZ, 1987, p. 182).
A concepção de Vázquez permite pensar nas ditas “extremidades” da vida de um
documento: o momento de sua gênese e tramitação e, depois, o momento da sua
classificação e guarda arquivísticas. Extremidades estas permeadas, é claro, por seu uso
primário. A definição remete ao que nunca se deve esquecer em Arquivologia: a origem
jurídico-administrativa do documento público e a sistemática corporativa ou pessoal, no
caso do documento privado. O autor não se esquece, também, da categoria diplomática
e tramitação, passando para a fase arquivística da classificação, descrição e uso
secundário.
Assim, uma vez que o documento nasce no desenrolar de uma atividade
institucional ou de uma atividade pessoal, são elas que vão determinar, no documento,
a categoria tipológica a ser respeitada tanto em sua vida ativa (redação, tramitação e uso
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primário, como prova ou presunção de prova) quanto em sua vida inativa (uso
secundário, como testemunho e informação).
É preciso frisar que, nem em sua vida ativa nem em seu arquivamento, há a
possibilidade de o documento estar alijado de sua espécie e tipo. Assim, não há o
documento em “abstrato”, como bem expressou Vázquez (1987).
O documento nasce por alguma razão de ser, seja anterior ao fato ou ação que
engloba (documento dispositivo), seja posterior (documento comprobatório). Se impar
no momento de sua criação, no arquivo, não estará só, pois o documento, sendo imbuído
de um conjunto de elementos internos e externos, como dita a Diplomática, os quais o
caracterizam fortemente, assim como seus congêneres, todos componentes de uma
mesma série documental. O que eles têm em comum é que os faz serem do mesmo tipo
documental, o que resultará em pertencerem à mesma série documental.
Entretanto, há algo acima do tipo documental: a espécie documental. Enquanto
esta última vincula-se às atribuições e funções do produtor do documento, o tipo liga-se
às suas atividades.
Se tipologia documental está definida, em arquivos, como indelevelmente ligada
à gênese dos documentos, assim como à sua contextualização na competência,
atribuições, funções e atividades da entidade produtora, é preciso esclarecer que a teoria
e a metodologia que dão base à escolha do tipo de documento adequado ao que se
pretende com ele não é do âmbito da Arquivologia.
O documento, ao nascer, ainda está sob as normas ou sistemáticas do meio
jurídico, administrativo, corporativo, pessoal ou das áreas do fazer e do saber nas quais
ele é criado e tem vigência válida. Assim, é preciso frisar que não cabe, nas lides
arquivísticas, “dar nomes” a objetos nascidos em função de normas, objetivos e
finalidades dos diferentes órgãos públicos ou instituições particulares que os criaram
dentro de suas relações com as sociedades que os englobam.
Para a compreensão da maneira que a Arquivologia compreende e usa as
expressões “espécie documental” e “tipo documental”, é necessário ingressar no campo
da Diplomática e, no contexto desta, na Tipologia Documental, que é uma espécie de
extensão de seus parâmetros voltados para o nascimento dos documentos e da sua
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contextualização na competência, nas funções e nas atividades atribuídas à entidade
produtora ou às que sejam próprias do responsável pelo documento, no caso do
documento pessoal.
É próprio da Diplomática, ademais do estudo do teor documental em si,
estabelecer a relação entre a natureza do ato constante do documento (ato derivado do
fato que originou o documento) e a sua forma documentária (veículo legítimo de
comunicação que lhe assegura autenticidade, fidedignidade e naturalidade). A
Diplomática, ao contrário de seu início e período clássico voltado aos estudos e crítica
da diagramação do teor do documento, volta-se também, na atualidade, para a
organicidade dos conjuntos documentais legítimos. Com isso, ela passa a cobrar, dos
produtores e dos gestores de documentos, que os atributos sujeitos a presidir a origem
de um documento não sejam esquecidos no momento de sua gênese. Tal fato só será
possível por meio da adequada escolha da espécie e do tipo documental em que o
documento será exarado. De tal escolha depende a legitimidade e a “fé” do conteúdo.
O tipo documental, sendo o veículo jurídico-administrativo com diagramação e
discurso próprios, identifica o documento, ligando-o à sua proveniência e demonstrando
a sua vinculação às atividades das diferentes subdivisões administrativas de uma
entidade. Se o tipo for antecedido do conhecimento, da adoção e da exposição da
respectiva espécie documental à qual pertence esse tipo, fatores como a identificação, o
conhecimento do contexto de produção e do teor documental, assim como a real
finalidade da criação de determinado documento, serão altamente facilitados para a
compreensão da sua razão de existir.
É muito importante ressaltar que a escolha da espécie e do tipo documental no
momento da redação de um documento é uma tarefa pré-arquivística. Trata-se da
gênese documental, a qual é ditada pelo Direito, pela Administração, pelas sistemáticas
burocráticas, pelos usos e costumes ou pela livre-escolha de seus autores. Cumpre
lembrar ainda que o tipo documental advém da sua respectiva espécie documental.
Assim, reitera-se as duas acepções: primeiramente, a espécie documental,
identificada como própria da redação de um documento em obediência à natureza e à
finalidade das informações que contêm, deve estar de acordo com algumas das funções
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da entidade produtora; já o tipo documental é a configuração da espécie documental
quando retratar alguma atividade específica daquela entidade.
Em outras palavras: a espécie é concernente a uma função, mas quando o teor do
documento é referente a uma atividade (que é uma das facetas de alguma função), surge
um tipo documental determinado. Na prática, os exemplos são muito fáceis de serem
compreendidos: relatório é uma espécie definida como “exposição de ocorrências, fatos,
despesas, transações ou de atividades realizadas por autoridades com a finalidade de
prestar contas de seus atos a autoridade superior” (BELLOTTO, 2008, p. 67). É uma
fórmula, um modelo. Os tipos serão uma aplicação prática desse modelo. Portanto,
relatório financeiro, relatório de pesquisa, relatório de atividades, relatório de auditoria
etc. serão tipos documentais. Contrato pode ser outro exemplo de espécie, enquanto
contrato de trabalho, contrato de aluguel, contrato de edição são tipos. Portaria é
espécie documental representando “ato escrito pelo qual autoridades determinam,
dentro de sua jurisdição, providências administrativas, impõem normas, aplicam
penalidades, definem situações funcionais, etc. sempre com base legislativa que
concede prerrogativas a quem as destina” (BELLOTTO, 2008, p. 62). Já uma portaria de
nomeação ou uma portaria de homologação ou de decisões outras são tipos.
Em suma, o tipo documental, sendo veículo jurídico-administrativo legitimado
dentro de determinadas esferas de produção de um documento, tipo esse com
diagramação e discurso próprios, identifica esse documento, demonstrando sua
vinculação às atividades do órgão ou instituição que o produzem. Por sua vez, a espécie
documental corresponde a uma fórmula legitimada e ditada pelo Direito e pela
Administração ou pela sistemática burocrática em geral e criada para validar e fazer
produzir efeitos nos conteúdos dos documentos exarados segundo suas regras, de
acordo com o cumprimento dentro das diferentes funções atribuídas aos seus
produtores-responsáveis. Os tipos documentais exibem atividades, as espécies
documentais exibem competências.
Para que se compreenda por que nas práticas arquivísticas se deve ter de forma
bem clara essas noções teóricas e metodológicas que, aparentemente, configuram-se
muito mais como pertencentes ao campo do Direito Administrativo ou ao dia-dia da
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sistemática burocrática, é possível enumerar onde e como aquelas noções serão
producentes no quefazer arquivístico:
1. Na implantação de sistemas de arquivos, já que espécie e tipo fornecerão o
indício dos princípios arquivísticos tão caros à área: proveniência e
organicidade.
2. Na identificação do documento: o tipo denota a atividade à qual o
documento está ligado e a espécie leva ao entendimento da função à qual
ele corresponde entre as demais funções da entidade produtora;
3. Na classificação ou no arranjo, sendo que cada série será formada por
documentos do mesmo tipo e a espécie pode vir a presidir um conjunto de
séries.
4. Na descrição, já que os teores veiculados em documentos da mesma série,
portanto do mesmo tipo, permitem e facilitam descrições coletivas comuns.
5. Na avaliação: a caracterização da espécie e do tipo, ao constarem das
tabelas de temporalidade, facilitam a compreensão dos prazos de retenção
e de vida, possibilitando a distinção entre documentos temporários e
documentos permanentes.
6. No atendimento aos usuários, já que as funções do produtor do documento
serão esclarecidas pela espécie documental e as atividades decorrenres de
cada uma daquelas funções serão flagrantes no tipo documental,
conduzindo os pesquisadores a acessarem com mais precisão os
documentos mais pertinentes às suas buscas.
A utilidade do reconhecimento de espécie e de tipo documentais, ademais da
Arquivologia, pode atingir também a Administração e a Historiografia. No primeiro caso,
na caracterização, há semelhanças e diferenças entre as funções e as atividades a cumprir
ou já cumpridas pelos distintos órgãos, departamentos ou setores subordinados à
determinada administração. Tal percepção pode, inclusive, contribuir para facilitar o dia
a dia administrativo. Os arquivistas chamam de “vínculo arquivístico” essa relação entre
os documentos e seu produtor e com os demais documentos componentes do mesmo
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conjunto. Tais circunstâncias pavimentariam um melhor entendimento entre gestores e
arquivistas em prol da otimização do fluxo da informação dentro dos órgãos públicos
e/ou das entidades privadas.
No caso da Historiografia, o entendimento das espécies e dos tipos documentais
dentro dos arquivos permanentes permitiria aos historiadores entenderem melhor a
dinâmica dos procedimentos jurídicos e administrativos dos períodos históricos alvos de
suas pesquisas. Isso lhes permitiria maior compreensão e confiança em relação aos
dados obtidos. Para tanto, também contribuiria a possibilidade do uso mais preciso da
informação, já que o historiador poderá compreender melhor o conteúdo do documento
específico que possua, pois esse documento, ao ser componente de uma série
tipológica, demonstra sua razão de ser. Neste sentido, tal como afirmou Manuel Vázquez
(1987) - que não há documentos em abstrato -, também se pode afirmar que não há
documento sem razão de ser.
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Letters in archives: a typology essay

A R T I G O

A CORRESPONDÊNCIA NOS ARQUIVOS: UMA
PROPOSTA DE TIPOLOGIA

Ana Maria de Almeida Camargo1

RESUMO
Além de questionar o uso de termos genéricos nos instrumentos de pesquisa que
pretendem representar arquivos públicos e privados, o artigo analisa as
diferentes espécies associadas aos atos de relação ou correspondência. Divididas
em dois grandes grupos, de acordo com seus respectivos enunciados, as
espécies são submetidas a um processo de tipificação, de modo a permitir a
formação de séries documentais. Com base em conceitos formulados por Heloísa
Liberalli Bellotto em seus mais recentes trabalhos sobre tipologia documental, a
correspondência vem definida em glossário de espécies e tipos, inteiramente
aberto a sugestões dos profissionais empenhados em conferir maior rigor a seus
projetos descritivos.
PALAVRAS-CHAVE: Tipologia documental. Correspondência. Glossário de espécies e tipos
documentais.
ABSTRACT
This article discusses the use of generic terms in finding aids elaborated for public
and private archives. It analyzes the different forms associated with acts of either
relationship or correspondence. Those forms are separated in two large groups
according to their respective statements, and they are submitted to a typification
process to allow the configuration of archival series. Based on concepts designed
by Heloísa Liberalli Bellotto in her most recent works on archival typology, the
correspondence is defined in a glossary of forms, which is entirely open to
suggestions from professionals committed to giving greater rigor to their
descriptive projects.
KEYWORDS: Archival forms. Correspondence. Glossary of documents.
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ste trabalho, de caráter eminentemente ensaístico, é resultado de
tentativas de criar um glossário de espécies e tipos documentais que
pudesse subsidiar projetos descritivos em arquivos públicos e privados.
A iniciativa pode parecer demasiado ambiciosa perante os olhos da

comunidade dos profissionais que atuam em instituições de custódia de documentos.
Afinal, a pretensão de elaborar glossários consistentes demandaria uma equipe em que
bibliotecários, museólogos, arquivistas, linguistas, historiadores e outros especialistas
concorressem, de modo colaborativo, para definir, assinalar alterações semânticas
impostas pelo tempo e ilustrar com exemplos cada um dos verbetes desse importante
instrumento auxiliar. Demandaria ainda uma segmentação2 que permitisse, no interior de
cada conjunto, algum grau de exaustividade.
A escolha da correspondência como foco deste ensaio prende-se a dois
argumentos. O primeiro está ligado ao fato de que predominam, tanto no âmbito do
funcionamento das instituições quanto na vida dos indivíduos, os chamados subprodutos
dos atos de relação. Apesar dessa predominância, os procedimentos a que se submetem
os documentos resultantes de tais relações carecem de um tratamento coerente com os
enunciados teóricos da Arquivologia. Em lugar de um processo de identificação que
recorra a espécies e tipos documentais, há uma insistente utilização de termos genéricos
para designá-los – correspondência, correspondência ativa e passiva, correspondência
oficial e particular –, sem qualquer preocupação com a funcionalidade dos diferentes
elementos que os compõem. As consequências dessa prática são bem conhecidas:
enormes conjuntos documentais que, por não formarem séries3, são condenados à
eliminação sumária ou, na melhor das hipóteses, a uma descrição item a item4.

As “famílias” documentais em que se subdividiria a pesquisa podem assumir feições diversas, ligadas a
determinadas áreas (financeira, comercial, arquitetônica, doméstica, acadêmica, societária, científica,
laboral, escolar, devocional e tantas outras) ou a certos núcleos específicos (transporte, lazer,
relacionamento social e familiar etc.).
3
As séries consistem em sequências de documentos do mesmo tipo, isto é, de espécies idênticas que
cumprem a mesma atividade, seja no arquivo de uma instituição ou de uma pessoa.
4
A unidade de descrição própria dos arquivos não é o item documental, mas a série. Por meio dos
inventários, que a tomam por referência, a série é o conjunto que melhor representa a natureza orgânica
dos arquivos.
2
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O processo de tipificação da correspondência tem como ponto de partida as
espécies documentais que servem de veículo para mensagens entre pessoas e
instituições. Levam em conta, portanto, a definição defendida por Heloísa Liberalli
Bellotto (2008; 2018) em seus mais recentes trabalhos sobre o tema: as espécies são
fórmulas vazias que se convertem em tipos documentais quando a elas se agregam
determinadas atividades.
As fórmulas destinadas aos atos de relação ou de correspondência têm ainda
outra peculiaridade que dificulta o trabalho dos arquivistas. As mais frequentemente
empregadas - cartas e ofícios - comportam inúmeras funcionalidades, exigindo sempre,
a bem da clareza, a discriminação daquela que a justifica.
Quando se examinam as espécies disponíveis para a comunicação e a troca de
mensagens, tanto em ambientes públicos quanto privados, é possível distinguir dois
grandes grupos. O primeiro é constituído das espécies que explicitam sua
funcionalidade, como o convite (para a ação de convidar), a denúncia (para a de
denunciar), a notificação (para a de notificar), a petição (para a de pedir), a representação
(para a de representar), o requerimento (para a de requerer), a requisição (para a de
requisitar), a súplica (para a de suplicar) e o voto (para a de votar, escolher, desejar). No
segundo grupo ficam as espécies que, abertas a funcionalidades diversas, são definidas
em razão de outros atributos: os meios de transmissão (aerograma, bilhete-postal,
cabograma, carta aberta, carta fonada, cartão-postal, e-mail, radiograma, telegrama,
telex), a qualificação dos missivistas e os protocolos de tratamento a que são submetidos5
(abaixo-assinado, aviso, bilhete verbal, carta, carta aberta, carta do leitor, conversação,
memorando, ofício, representação, recado, salve), o tamanho da mensagem (bilhete,
bilhete-postal, bilhete verbal, carta-bilhete, cartão, cartão-postal, telegrama) e o formato
do suporte (carta-bilhete, cartão e suas variantes de papel encorpado).
O processo de identificação dos documentos de arquivo deveria privilegiar, em
princípio, as espécies do primeiro grupo, que exprimem com maior rigor sua

Os manuais de correspondência recomendam modelos de escrita para uso do serviço público e das
empresas, enfatizando a adequação da linguagem aos destinatários e estabelecendo as formas de
tratamento que lhes são devidas. Ver, a respeito, o manual de João Bosco Medeiros, com inúmeras
edições.
5
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funcionalidade e se aproximam dos tipos. É o caso de convite. Ainda que se possa utilizar
a carta, o cartão, o e-mail, o memorando, o ofício ou o telegrama como veículo da ação
de convidar, mencioná-lo soaria como cuidado supérfluo ou preciosismo. O enunciado
“carta de convite”, além disso, seria impróprio, na medida em que poderia ser
confundido com a carta-convite, que tem dois significados consagrados no mundo
jurídico brasileiro: o de termo de responsabilidade que se assume em favor de
estrangeiro que migra para o país, garantindo-lhe hospedagem e inserção no mercado
de trabalho6;

e o de instrumento por meio do qual, nos processos de licitação

característicos dos órgãos públicos, os interessados são convidados a participar. Se
fosse imprescindível a referência à espécie genérica, uma boa opção seria registrá-la
entre parênteses: convite (bilhete), convite (carta), convite (ofício), convite (telegrama)7
etc. É o caso também do voto, quando exprime desejo: voto de prono restabelecimento,
voto de boas festas, voto de pesar, voto de congratulações. Nada impede que o veículo
genérico seja também mencionado, em nome do rigor descritivo pretendido: voto de
cumprimentos (bilhete), voto de boas festas (cartão), voto de pesar (telegrama) etc.
O glossário que apresentamos a seguir está dividido em duas partes. Na primeira
definimos, em ordem alfabética, as espécies mais utilizadas entre nós para rotular as
modalidades de correspondência, sem fazer distinção entre os termos genéricos e
aqueles que exibem nominalmente sua funcionalidade. Na segunda parte vêm
relacionadas, também em ordem alfabética, as expressões indicativas dos tipos
documentais relacionados com a correspondência. Por razões didáticas, elegemos a
carta como caput da maioria dos tipos, na perspectiva de que pode ser substituída
praticamente por todas as espécies mencionadas.
O processo de tipificação das espécies obedeceu a determinados procedimentos.
O mais importante reside no ponto de equilíbrio para discriminar uma atividade
que seja simultaneamente específica, sem ser única, e passível de ser aplicada a
contextos diversos. Se se adota uma abordagem contextual para classificar os

Nesta acepção, a carta-convite também é conhecida como carta de chamada.
Convém lembrar que o veículo do convite pode ser um documento que não pertence ao espectro da
correspondência. O cartão de visita, que se define como elemento de identificação pessoal, é um bom
exemplo desse fenômeno.
6
7
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documentos, o grau de pormenorização das atividades e dos eventos tem impacto direto
no processo de tipificação das espécies. Uma “carta de oferecimento de apoio político”
ligada a um contexto de “crise” equivale, nesse sentido, a uma “carta de oferecimento de
apoio” ligada a um contexto de “crise política”. São ajustes como esse que conferem
maleabilidade ao procedimento.
Sempre que possível, devemos apresentar equivalências e alternativas para os
tipos utilizados no processo de identificação documental. As preferências devem levar
em conta soluções mais próximas das tradições e do consenso. As cartas em que o
signatário se limita a dar notícias daquilo que se passou durante certo intervalo de tempo
poderiam ser nomeadas de diferentes maneiras: cartas de notícias, cartas noticiosas,
noticiário epistolar, todas elas marcadas por certo artificialismo. A saída que nos pareceu
mais natural – carta de atualização de informações – vem indicada como alternativa de
preferência.
Outro cuidado importante incide sobre as eventuais ambiguidades ocasionadas
pela imprecisão com que se cunham certos tipos: carta de apoio, em lugar de carta de
oferecimento de apoio ou de carta de pedido de apoio; carta de sugestão, em lugar de
carta de apresentação de sugestão ou de carta de pedido de sugestão. É sempre
preferível pecar por excesso a provocar incertezas.
O presente glossário de espécies e tipos documentais associados à
correspondência recorreu, de modo intermitente, aos dicionários relacionados na
bibliografia, baseando-se sobretudo em experiências desenvolvidas em distintas
instituições de custódia de documentos8. Seu caráter necessariamente inconcluso e
distante da pretensão de exaustividade é motivo para que acolha, de bom grado, todo e
qualquer reparo ou acréscimo que lhe puderem fazer.

Entre outras, o Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro, o Arquivo Público do Estado de
São Paulo, a Fundação Fernando Henrique Cardoso, o Instituto Wesley Duke Lee e o Instituto Hercules
Florence.
8
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GLOSSÁRIO
Espécies
ABAIXO-ASSINADO - Manifestação coletiva de apoio, protesto ou reivindicação,
dirigida a determinada autoridade pública. O documento pode ser unitário
(mensagem acompanhada de assinaturas) ou múltiplo (conjunto de mensagens
individuais).
AEROGRAMA - Mensagem que, transmitida por correio aéreo, dispensa o
sobrescrito.
AVISO - Meio de comunicação utilizado por ministros e secretários de Estado para
transmissão de informações entre si e outras autoridades administrativas de mesmo
nível hierárquico.
BILHETE - Mensagem informal, caracterizada por utilizar conteúdo abreviado e
suporte de dimensões reduzidas, igualmente informal.
BILHETE-POSTAL - Cartão destinado a mensagens que, enviadas pelo correio,
dispensam envelopes. Não ostenta imagens, como o cartão-postal.
BILHETE VERBAL - Bilhete que se caracteriza pelo uso de linguagem em terceira
pessoa.
CABOGRAMA - Telegrama transmitido por cabo submarino.
CARTA - Meio de comunicação utilizado, modernamente, por pessoas físicas e
entidades privadas. No âmbito do serviço público, servem de veículo de
comunicação institucional interna e externa o memorando e o ofício,
respectivamente.
CARTA ABERTA - Carta que, dirigida a uma pessoa ou a um grupo, é tornada
pública por meio de órgão de imprensa ou por sua reprodução em exemplares
avulsos.
CARTA-BILHETE - Modalidade de correspondência em papel encorpado e
dobrado, ostentando numa das faces externas o selo postal fixo e o endereço do
destinatário, e na outra, o endereço do remetente.
CARTA FALADA - Usar Carta fonada.
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CARTA FONADA - Carta lida em voz alta e gravada. Substitui carta falada e
fonopostal.
CARTA DO LEITOR - Carta em que o leitor de determinado periódico exprime sua
opinião a respeito de matéria anteriormente publicada.
CARTÃO - Meio de comunicação que utiliza papel encorpado de pequeno e médio
formato para mensagens concisas.
CARTÃO-POSTAL - Cartão ilustrado, com face reservada para endereçamento e
para comunicação informal e breve.
CIRCULAR - Não configura espécie propriamente dita, mas atributo de aviso, carta,
memorando e ofício quando enviados, com idêntico teor, a vários destinatários.
CONVERSAÇÃO - Troca de mensagens entre duas ou mais pessoas, por via
telefônica, chat, fórum de discussão, e-mail etc., quando transcritas, gravadas ou
filmadas.
CONVITE - Meio de comunicação pelo qual se solicita a participação de alguém em
ato ou evento.
DENÚNCIA - Representação a respeito de fato delituoso, geralmente
acompanhada de documentos que supostamente o comprovam.
E-MAIL - Mensagem transmitida por meio de equipamentos eletrônicos e, em
especial, por computadores ligados em rede.
FONOPOSTAL - usar Carta fonada.
MEMORANDO - Meio de comunicação entre as unidades administrativas de um
mesmo órgão, sem restrições hierárquicas ou temáticas.
NOTIFICAÇÃO - Instrumento pelo qual se dá ciência a alguém de ato já praticado
ou por praticar.
OFÍCIO - Meio de comunicação próprio do serviço público, de caráter oficial, entre
autoridades da mesma categoria, entre autoridades e particulares ou entre
inferiores e superiores hierárquicos.
PETIÇÃO - Manifestação individual de reivindicação, dirigida a determinada
autoridade pública, sem segurança ou certeza quanto ao amparo legal do pedido.
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RADIOGRAMA - Telegrama transmitido por rádio.
RECADO - Mensagem transmitida a alguém por uma terceira pessoa.
REPRESENTAÇÃO - Manifestação de apoio ou de protesto feita por órgão
colegiado e dirigida a determinada autoridade pública.
REQUERIMENTO - Manifestação individual de reivindicação, dirigida a
determinada autoridade pública ou colegiado, baseada em atos legais ou
jurisprudência.
REQUISIÇÃO - Solicitação de providência.
SALVE - Carta trocada entre membros da organização criminosa PCC (Primeiro
Comando da Capital).
SÚPLICA - Pedido insistente para obtenção de favor especial.
TELEGRAMA - Mensagem em estilo conciso, transmitida por meio de telegrafia,
para ser entregue, em caráter de urgência, ao destinatário.
TELEX - Mensagem transmitida por meio de telex, modalidade de serviço
telegráfico através do qual os usuários podem se comunicar direta e
temporariamente entre si, por meio de aparelhos teleimpressores.
VOTO - Manifestação de expectativa ou desejo.
Tipos
CARTA DE ACEITAÇÃO DE APOIO - em que se admite a cooperação de alguém
em determinada atividade. Substitui carta de aceitação de colaboração.
CARTA DE ACEITAÇÃO DE COLABORAÇÃO - usar Carta de aceitação de apoio.
CARTA DE ACEITAÇÃO DE CONVITE - em que se confirma presença ou
participação em evento ou atividade.
CARTA DE ACONSELHAMENTO - usar Carta de orientação.
CARTA DE ADESÃO - em que se poia determinada ideia ou iniciativa.
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CARTA DE ADVERTÊNCIA - em que pessoa investida de autoridade ou munida de
informações específicas previne alguém contra determinados comportamentos ou
situações. Aplica-se também a situações em que se recrimina alguém por falta
cometida. Substitui carta de repreensão.
CARTA DE AGENDAMENTO DE COMPROMISSO - em que se estabelece data
para o cumprimento de determinada atividade ou obrigação.
CARTA DE AGRADECIMENTO - em que se reconhece a prestação de um favor ou
uma gentileza.
CARTA DE AJUSTE DE CONTAS - em que se apresentam as operações financeiras
e patrimoniais resultantes de acordo ou contrato celebrado entre duas ou mais
pessoas.
CARTA DE AMOR - em que se manifesta sentimento de intensa afeição a
determinada pessoa.
CARTA DE ANÁLISE POLÍTICA - em que se examina o desempenho de
determinadas instituições do poder público de um país ou de uma região em seus
aspectos conjunturais.
CARTA DE APOIO – usar Carta de oferecimento de apoio ou Carta de pedido de
apoio, conforme o caso.
CARTA DE APRECIAÇÃO - em que se emitem breves e superficiais juízos de valor
a propósito de determinada obra ou atividade.
CARTA DE APRESENTAÇÃO - em que se indica e recomenda alguém, com base
em suas qualidades e aptidões. Substitui carta de indicação, carta de indicação de
representante e carta de recomendação.
CARTA DE APRESENTAÇÃO DE SUGESTÃO - em que se expõe a eventual solução
de determinado problema. Substitui carta de sugestão.
CARTA DE ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES - em que se relatam ocorrências
diversas, com o intuito de manter o interlocutor a par dos acontecimentos. Substitui
carta de notícias, carta noticiosa e noticiário epistolar.
CARTA DE AUTOANÁLISE - em que o signatário procura interpretar e
compreender aspectos de sua personalidade e/ou de seu comportamento.
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CARTA DE BOAS FESTAS - usar Voto de boas festas.
CARTA DE COBRANÇA - em que se reclama o cumprimento de acordo ou
compromisso anteriormente firmado, além de eventuais tomadas de decisão.
CARTA DE COMUNICAÇÃO DE ADIAMENTO - em que se transmite a decisão de
postergar determinado compromisso.
CARTA DE COMUNICAÇÃO DE DECISÃO - em que se transmite a deliberação
sobre determinado assunto.
CARTA DE COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO - em que se comunica a localização
de pessoa ou instituição.
CARTA DE CONFIRMAÇÃO - em que se garante a validade de ato precedente.
CARTA DE CONGRATULAÇÕES - usar Voto de congratulações.
CARTA DE CONVITE - usar Convite.
CARTA DE CRÍTICA - em que se manifestam opiniões e juízos desfavoráveis e
depreciativos a respeito de determinado ato ou ideia.
CARTA DE CUMPRIMENTOS - usar Voto de cumprimentos.
CARTA DE DECLINAÇÃO DE CONVITE - em que se recusa a participação em
evento ou a ocupação de um cargo. Substitui carta de recusa de convite.
CARTA DE DESABAFO - em que se exprimem ideias e/ou sentimentos antes
reprimidos.
CARTA DE DEVANEIO - em que se transmitem elementos desconexos, oníricos e
fantasiosos, com eventuais pretensões estéticas. Substitui carta de divagação.
CARTA DE DIVAGAÇÃO - usar Carta de devaneio.
CARTA DE ELOGIO - em que se enaltecem as qualidades de determinada pessoa
e de sua atuação.
CARTA DE ENCAMINHAMENTO - que serve de veículo a outro documento.
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CARTA DE ENCOMENDA - em que se solicita determinada mercadoria ou a
prestação de um serviço.
CARTA DE ESCLARECIMENTO - em que se explica o teor ou o sentido de
determinado ato.
CARTA DE FELICITAÇÕES - usar Voto de congratulações.
CARTA DE INDICAÇÃO - usar Carta de apresentação.
CARTA DE INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE - usar Carta de apresentação.
CARTA DE INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS - em que se solicitam
e/ou fornecem subsídios relativos à determinada área do conhecimento.
CARTA DE JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA - em que se explica o não
comparecimento a determinado compromisso.
CARTA DE LAMENTO - em que se exprime sentimento de consternação e tristeza
ante determinado acontecimento. Quando se trata da morte de alguém, usar Voto
de pesar.
CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE AFETO - usar Carta de manifestação de estima.
CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE DESAGRADO - em que se exprime insatisfação
ou descontentamento em relação a determinada atitude ou causa.
CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE ESTIMA - em que se exprimem sentimentos de
cuidado, desvelo, carinho ou afeto em relação a alguém. Substitui carta de
manifestação de afeto.
CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE NOSTALGIA - em que se exprimem sentimentos
de tristeza, em razão da distância em que se encontram os interlocutores ou das
lembranças de experiências vividas no passado.
CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE OPINIÃO - em que se expõe aquilo que se pensa
a propósito de determinada questão.
CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE PESAR - usar Voto de pesar.
CARTA DE MANIFESTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE - em que se exprime o desejo
de consolar e apoiar pessoa(s) ou entidade(s) em situação adversa.
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CARTA DE NEGOCIAÇÃO - em que se ajustam as condições de determinada
transação comercial.
CARTA DE NOTÍCIAS - usar Carta de atualização de informações.
CARTA NOTICIOSA - usar Carta de atualização de informações.
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - usar Notificação.
CARTA DE OFERECIMENTO DE APOIO - em que se colocam préstimos pessoais
à disposição de indivíduo ou causa, a título de colaboração em determinada
iniciativa. Substitui carta de apoio.
CARTA DE ORIENTAÇÃO - em que se emite opinião sobre como proceder em
determinada situação. Substitui carta de aconselhamento.
CARTA DE PARABÉNS - usar Voto de congratulações.
CARTA DE PEDIDO DE ABONO - usar Carta de pedido de isenção.
CARTA DE PEDIDO DE AJUDA - usar Carta de pedido de apoio.
CARTA DE PEDIDO DE APOIO - em que se requer aprovação a determinada
iniciativa e/ou colaboração para o seu desenvolvimento. Substitui carta de apoio,
carta de pedido de ajuda, carta de pedido de aprovação, carta de pedido de
colaboração e carta de pedido de reforço.
CARTA DE PEDIDO DE APRESENTAÇÃO - em que se requer documento que
exponha as qualidades e aptidões de determinada pessoa. Substitui carta de
pedido de indicação, carta de pedido de recomendação e carta de pedido de
representação.
CARTA DE PEDIDO DE APROVAÇÃO - usar Carta de pedido de apoio.
CARTA DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO - em que se requer permissão para
praticar determinado ato.
CARTA DE PEDIDO DE COLABORAÇÃO - usar Carta de pedido de apoio.
CARTA DE PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO - em que se requer a ratificação de
determinado ato precedente.
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CARTA DE PEDIDO DE CONTATO - em que se solicita a intermediação de alguém
para dar andamento a um processo ou uma negociação.
CARTA DE PEDIDO DE DESCULPAS - em que se manifesta arrependimento por
ato anteriormente cometido.
CARTA DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO - em que se demanda o retorno de algo
cedido por empréstimo.
CARTA DE PEDIDO DE EMPRÉSTIMO - em que se requer ajuda financeira a ser
oportunamente compensada.
CARTA DE PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO - em que se requer o andamento de
determinado documento.
CARTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - em que se requer informação ou
explicação sobre o teor ou o sentido de determinado ato. Substitui carta de pedido
de informação.
CARTA DE PEDIDO DE INDICAÇÃO - usar Carta de pedido de apresentação.
CARTA DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO - usar Carta de pedido de
esclarecimento.
CARTA DE PEDIDO DE ISENÇÃO - em que se requer o abono de determinado
ônus. Substitui carta de pedido de abono.
CARTA DE PEDIDO DE OPINIÃO - em que se requer parecer sobre pessoa, fato
ou iniciativa.
CARTA DE PEDIDO DE ORIENTAÇÃO - em que se requerem diretrizes de conduta,
à guisa de aconselhamento.
CARTA DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO - em que se requer o prolongamento de
prazo anteriormente agendado.
CARTA DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIA - em que se requer a execução ou o
encaminhamento de determinada(s) tarefa(s).
CARTA DE PEDIDO DE RECOMENDAÇÃO - usar Carta de pedido de
apresentação.
A CORRESPONDÊNCIA NOS ARQUIVOS: UMA PROPOSTA DE
TIPOLOGIA

ANA MARIA DE ALMEIDA CAMARGO

OFFI FFICINA: Revista da Associação de Arquivistas de São Paulo,
São Paulo, v.1, n. 1, p. 17-33, 2022. Associação de Arquivistas de
São Paulo. DOI: 10.29327/263416.1.1-3

30

CARTA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - em que se solicita a mudança de
decisão anteriormente tomada.
CARTA DE PEDIDO DE REEMBOLSO - em que se pleiteia, a título de indenização,
a restituição de importância anteriormente dispendida em uma transação.
CARTA DE PEDIDO DE REFORÇO - usar Carta de pedido de apoio.
CARTA DE PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO - usar Carta de pedido de
apresentação.
CARTA DE PEDIDO DE RETIFICAÇÃO - em que se requer a correção de
determinado erro, pelo acréscimo, supressão ou modificação de termos.
CARTA DE PEDIDO DE SUGESTÃO - em que se requer solução para determinado
problema. Substitui carta de sugestão.
CARTA DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA - em que se requer depósito de
numerário em favor de determinada pessoa.
CARTA DE PÊSAMES - usar Voto de pesar.
CARTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - em que se discorre, de modo
fundamentado, sobre o cumprimento de determinadas obrigações ou
incumbências. Substitui carta de relato de providência.
CARTA DE RECOMENDAÇÃO - usar Carta de apresentação.
CARTA DE RECUSA DE CONVITE - usar Carta de declinação de convite.
CARTA DE RECUSA DE PROPOSTA - em que se exprime ideia contrária à sugerida
em proposta previamente apresentada.
CARTA DE REFLEXÕES - em que se exprimem, de maneira informal, observações,
ideias e pensamentos.
CARTA DE RELATO DE PROVIDÊNCIA - usar Carta de prestação de contas.
CARTA DE RELATO DE SONHO - usar Carta de devaneio.
CARTA DE REPREENSÃO- usar Carta de advertência.
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CARTA DE REPÚDIO - em que se rejeita com veemência determinada ideia ou
iniciativa.
CARTA DE SUGESTÃO - usar Carta de apresentação de sugestão ou Carta de
pedido de sugestão, conforme o caso.
NOTICIÁRIO EPISTOLAR - usar Carta de atualização de informações.
REQUERIMENTO DE ANEXAÇÃO – em que se pede a inclusão de determinado
documento.
REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA – em que se pede para ser recebido e ouvido
por quem tem cargo elevado.
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO - em que se solicita admissão como membro de
uma entidade ou participante de um evento.
REQUERIMENTO DE INTERCESSÃO - em que se solicita, em causa própria, a
intervenção de quem tem autoridade.
REQUERIMENTO DE REVISÃO – em que se pede o exame de determinado
processo, com a perspectiva de retificá-lo.
VOTO DE BOAS FESTAS - em que se augura o feliz transcurso dos festejos de fim
de ano. Substitui carta de boas festas.
VOTO DE CONGRATULAÇÕES - em que se felicita ou parabeniza alguém pelo
sucesso obtido em determinada atividade. Substitui carta de congratulações, carta
de felicitações, carta de parabéns, voto de felicitações e voto de parabéns.
VOTO DE CUMPRIMENTOS - em que se saúda determinada pessoa ou instituição,
a título de cortesia. Substitui carta de cumprimentos.
VOTO DE FELICITAÇÕES - usar Voto de congratulações.
VOTO DE PARABÉNS - usar Voto de congratulações.
VOTO DE PESAR - em que se exprime tristeza pelo falecimento de alguém.
Substitui carta de lamento, carta de manifestação de pesar e carta de pêsames.
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VOTO DE PRONTO RESTABELECIMENTO - em que se estima a melhora no estado
de saúde de alguém.
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An archival approach to newspaper clippings

A R T I G O

UMA ABORDAGEM ARQUIVÍSTICA DOS
RECORTES DE JORNAL

José Francisco Guelfi Campos1
RESUMO
Os recortes de jornal, presentes em arquivos de natureza institucional ou
naqueles acumulados por indivíduos, impõem desafios teóricos e práticos a todas
as etapas do tratamento documental. Este artigo explora alguns desses desafios,
especialmente aqueles relacionados à descrição, com ênfase no reconhecimento
das espécies e tipos documentais que caracterizam o material usualmente
nomeado pela expressão genérica “recortes de jornal”. Para tanto, discute o
estatuto documental dos recortes, na tentativa de enquadrar sua existência nos
arquivos como o reflexo de uma prática social enraizada numa longa e rica
tradição. Ainda, demonstra como os conceitos da diplomática podem ser
articulados aos aportes de outros campos disciplinares, tais como o jornalismo, a
comunicação social, a editoração e a linguística aplicada, o que resulta numa
metodologia de análise por meio da qual se torna possível identificar, nomear e
definir as espécies documentais derivadas da atividade jornalística encontradas
nos arquivos sob o formato de recorte. Por fim, o trabalho apresenta definições
de espécies documentais que podem ser empregadas na descrição unitária e
serial dos recortes, e conclui apontando possíveis desdobramentos para a
pesquisa, sobretudo no que diz respeito à manifestação das espécies ligadas ao
jornalismo digital.
PALAVRAS-CHAVE: Recortes de
arquivística. Descrição documental.

jornal.

Tipologia

documental.

Diplomática

ABSTRACT
Newspaper clippings are present in both institutional and personal archives, and
they pose a whole set of challenges to all stages of archival processing. This paper
explores some of those challenges, notably those related to the archival
description, highlighting the importance of defining the names of the
documentary forms that characterize the material usually identified as “newspaper
clippings.” To do so, it discusses the archival status of the newspaper cuttings and
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investigates their existence within the archives as a reflection of a rich, ancient
tradition. Next, it demonstrates how the conceptual framework of diplomatics can
be combined with concepts and notions from other fields of knowledge, such as
the theory of journalism, editing, communication, and language studies, resulting
in an analytical method that leads to the identification and definition of the names
of the documentary forms. It also presents definitions of some documentary forms,
which can be applied to the unitary or serial description. Finally, it points out
possibilities for further research on the documentary forms derived from digital
journalism.
KEYWORDS: Newspaper clippings. Documentary forms. Archival diplomatics. Archival
description.

1 INTRODUÇÃO

O

s recortes de jornal, que podem ser encontrados tanto em arquivos
de natureza institucional quanto nos conjuntos de documentos
acumulados por indivíduos, desafiam os profissionais de arquivo em
quase todas as etapas de seu ofício, da aquisição à difusão, da

ordenação dos itens documentais à produção dos instrumentos de pesquisa. E não é
raro observar, nos instrumentos descritivos, certas opções metodológicas equivocadas
que se traduzem na mera reunião dos recortes em séries isoladas do restante do
conjunto documental, quase sempre intituladas pelo formato ou pela técnica de registro.
Neste trabalho, pretendo discutir o estatuto arquivístico, por assim dizer, dos
recortes de jornal, cujo reconhecimento bastaria para justificar que fossem submetidos a
uma abordagem semelhante ao que se pratica para os demais documentos de arquivo,
ou seja, um tratamento baseado na identificação dos tipos documentais e das funções,
atividades ou dos eventos que justificaram sua acumulação. Para tanto, apoio-me nas
reflexões desenvolvidas em minha tese de doutorado (CAMPOS, 2018), trabalho em que
procurei articular o corpo de conceitos da diplomática geral aos aportes conceituais
específicos de outros campos do conhecimento, entre os quais as ciências da
comunicação e da linguagem, com o objetivo de identificar, nomear e definir as espécies
documentais resultantes das diversas modalidades do relato jornalístico, com as quais
podemos nos deparar nos arquivos sob o formato de recorte.
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Para além da análise do processo de acumulação de recortes de jornal, entendido
como reflexo de uma prática social ancorada numa longa e rica tradição, e da reflexão
em torno da configuração do método e do objeto da diplomática, o estudo resultou num
glossário ilustrado de espécies documentais capaz de, por um lado, auxiliar o profissional
de arquivo na lida com os desafios que se impõem em parte do trabalho de descrição
documental e, por outro, oferecer subsídios para que os historiadores e os demais
usuários dos arquivos possam compreender melhor a natureza e a identidade dos itens
que utilizam como fontes de pesquisa.
2 OS RECORTES DE JORNAL NOS ARQUIVOS E OS VESTÍGIOS DE UMA PRÁTICA
SOCIAL
Os recortes de jornal se apresentam ao profissional de arquivo de diversas
maneiras. De um lado, a suposta ordem absoluta imposta pelo acumulador e
potencialmente reveladora de certos traços de sua personalidade ou de sua rotina de
trabalho, ou seja, itens colados em cadernos ou álbuns, reunidos em pastas, dispostos
de acordo com a ordem cronológica, meticulosamente organizados por assunto ou pela
ordem alfabética dos nomes de seus autores e, até mesmo, numerados. De outro, o caos
aparentemente incontornável, porém não menos indiciário, dos recortes amontoados,
dobrados, remendados por fitas adesivas, escondidos em envelopes insuspeitados,
grampeados junto a outros documentos. Nenhuma destas situações, contudo, garante
ao arquivista a possibilidade de compreender, ou ao menos iluminar, a razão pela qual
os recortes resistiram à passagem dos anos. Ainda que possam estar presentes em
fundos de origem institucional, cumpre reconhecer que os recortes de jornal tendem a
ser abundantes nos arquivos pessoais, muitas vezes formando conjuntos bastante
volumosos. A sobrevivência dos recortes, mesmo quando mantidos sob as piores
condições de preservação, não deixa de ser fato curioso, uma vez que, pelo prisma de
sua materialidade, o jornal não é feito para durar, pois seu suporte, papel de baixa
qualidade e, por isso mesmo, muito ácido, costuma deteriorar-se tão rápido quanto o
frescor dos conteúdos aos quais serve de veículo. As notícias também envelhecem – e
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rápido, muito rápido. O jornalismo se rege pelo signo da atualidade e da
instantaneidade.
De um modo ou de outro, o fato é que os recortes resistem – frágeis, amarelados,
quebradiços –, para desespero de quem precisa, por dever de ofício, zelar por sua
preservação em longo prazo. Não causa espanto, portanto, que os profissionais de
arquivo se refiram a eles como uma “praga” ou um “pesadelo”, dado que, como bem
sugeriram Ott, Tucker e Buckler (2006), nenhuma das soluções existentes no terreno da
conservação preventiva é capaz de dar conta de todos os problemas. Não raro, para
salvaguardar um caderno de recortes, cabe ao arquivista, contraditoriamente, destruí-lo,
desmantelando-o em partes. É bem verdade, também, que os recortes representam
“fatia pouco apreciada no conjunto de documentos acumulados por pessoas físicas”
(CAMARGO, 2009, p. 29-30), muitas vezes recusados pelas instituições de custódia sob
o argumento de que as informações neles contidas poderiam ser recuperadas nas
hemerotecas e nos centros de documentação das próprias empresas jornalísticas.
Numa concepção mais rigorosa, o que define um documento dito “arquivístico”
(ou, como prefiro, “de arquivo”) é sua qualidade de instrumento necessário ou
subproduto – e nunca produto final – de uma atividade, como ilustra Antonia Heredia
Herrera (1991, p. 123) ao tomar por exemplo os livros editados por um serviço de
publicações em consequência de sua atividade-fim: os processos gerados na
consecução da atividade de edição seriam, sim, os documentos de arquivo, mas jamais
a obra publicada. Deste modo, poder-se-ia argumentar que os recortes de jornal, por se
tratar dos resultados ou produtos da atividade finalística de seus produtores, não
reuniriam, em sua gênese, as qualidades suficientes para a determinação de seu estatuto
“arquivístico”. Parece-me conveniente enfrentar esta questão com alguma cautela, tendo
em mente que o significado de um arquivo reside muito mais na lógica da acumulação,
da constituição do conjunto, do que na “paternidade” dos itens que o compõem. Nessa
perspectiva, quando fazem parte de um conjunto acumulado por uma dada entidade,
seja ela pessoa física ou jurídica, os recortes de jornal podem adquirir um sentido
específico que depende, essencialmente, dos atributos funcionais implicados no
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contexto de acumulação e de uso, o que supera, em muito, o valor do conteúdo neles
consignado.
Assim, aquilo que, em tese, não configuraria documento arquivístico “de
nascença” para o seu produtor original (a empresa jornalística) – hipótese discutível, dado
que os jornais mantêm em seus serviços de arquivo ou centros de documentação os
produtos de sua atividade-fim, preservados para fins de consulta e referência (MOURA,
1968) – pode, sim, ser alçado, como que por “batismo”, se quisermos nos valer da
metáfora de Chabin (1999), a esta condição em arquivos de outras naturezas e origens,
na medida em que sejam capazes, quando articulados aos demais documentos do
fundo, de espelhar as atividades, a trajetória, os interesses ou mesmo certos traços da
personalidade da entidade que os acumulou. Afinal, isto não bastaria para torná-los,
segundo a definição da própria Heredia Herrera (1991, p. 124), elos de uma cadeia que,
vinculados aos documentos que o antecedem e o sucedem, compõem uma trama
estrutural?
No que tange aos arquivos pessoais, a abundância de recortes de jornal
descortina, por um lado, um horizonte instigante para a sondagem da manifestação de
uma prática social ligada à acumulação de recortes, bem como de outros documentos
“efêmeros”, que parece ser estimulada desde a infância, no âmbito tanto do espaço
doméstico quanto das instituições escolares, hipótese que pode ser demonstrada pelo
exame dos estudos nos campos da pedagogia e da psicologia, especialmente aqueles
voltados para questões ligadas à alfabetização e ao desenvolvimento cognitivo e
psicomotor. Como ferramenta educativa e moral, a prática do recorte já foi preconizada
como um meio de “converter as crianças, de criaturas ferozes em bons cidadãos” (OTT;
TUCKER; BUCKLER, 2006, p. 9, tradução minha) e como brincadeira tranquila, capaz de
garantir às mães um pouco de sossego, como sugere matéria publicada, em 1956, no
suplemento feminino de O Estado de S. Paulo:
[...] Está chovendo, seu filho não pode brincar lá fora. Tem apenas quatro anos,
mas já sabe usar suas mãozinhas com certa habilidade. Dê-lhe uma tesoura de
pontas redondas e experimente iniciá-lo na arte de recortar. Dê-lhe uma revista
velha onde haja figuras de bichos, de objetos e de pessoas e mostre-lhe como
deve fazer para cortar seguindo os contornos da figura. Ele se deliciará com este
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novo brinquedo. Naturalmente seus primeiros trabalhos serão informes, mas na
proxima vez ele será mais bem sucedido e ficará satisfeito e orgulhoso de si,
quando a tesoura, agora melhor dirigida, não mutilar mais as figuras. Assim você
o terá algumas dezenas de minutos tranquilo e entretido e para interessá-lo mais,
arranje uma caixinha bonita para guardar seus recortes. Você pode variar este
brinquedo comprando folhas de papel de côres vivas e um vidro de cola branca
em pasta. Se puder levá-lo consigo á loja e deixá-lo escolher, ele mesmo, as côres
do papel, será ótimo. [...] Uma vez em casa, dobre e corte as folhas de papel de
modo a torná-las do tamanho das folhas de um caderno escolar comum. Junte as
folhas e costure um dos lados. O pequeno terá, assim, o seu primeiro caderno de
recortes, no qual ele mesmo colará as figuras que julgar mais bonitas. E você verá
com que satisfação e entusiasmo ele o folheará. Pouco a pouco vá aumentando
as dificuldades. Á medida que ele fôr mostrando maior destreza, dê-lhe figuras
mais dificeis de recortar. [...] É preciso que as mães se persuadam de que não são
os brinquedos mais caros que trazem maior satisfação aos filhos. Aqueles que os
obrigam a pensar, a raciocinar, a usar suas mãozinhas, além de seu valor
educativo, proporcionar-lhes-ão maior alegria e serão os mais queridos (SAIBA
COMO..., 1956, p. 6).

Compreender a acumulação de recortes de jornal como uma prática social implica
perseguir os vestígios de sua manifestação, conferindo-lhe sentido histórico. Good
(2013), por exemplo, vê no album amicorum – livro usado entre os séculos XVI e XVIII por
estudantes europeus em suas viagens de formação, para coletar mensagens e desenhos
inscritos por seus professores e colegas – o embrião dos cadernos de recortes que se
tornaram tão populares na cultura ocidental, especialmente na América do Norte, a partir
do século XIX, quando se coloca ao alcance da classe média uma gama fascinante de
material impresso bonito, colorido e, sobretudo, barato. Na segunda metade dos
oitocentos, o movimento de expansão da imprensa norte-americana, impulsionado pelos
desenvolvimentos tecnológicos que influíram sobre as técnicas de produção e pelo
alargamento da malha ferroviária, que ampliou a capacidade de distribuição,
desempenhou papel duplamente importante. De um lado, contribuiu para o aumento
exponencial do material impresso colocado à disposição dos aficionados pela distração
de recortar e colar, satisfazendo uma demanda já existente e alimentando-a a ponto de
fazê-la crescer e tomar a dimensão de uma febre popular. De outro, a ampliação
desmesurada do número de jornais diários e revistas em circulação provocou um
verdadeiro boom de fontes de informação, que se desdobrou na necessidade de
organizá-las visando-se ao uso efetivo, problema notado e sentido por E.W. Gurley, autor
de Scrapbooks: how to make them, manual publicado em 1880:
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Notando sua própria inclinação para o colecionismo, ele [Gurley] atribuiu a febre
pelos cadernos de recortes ao crescimento dos jornais, “de 2 nos tempos de
Franklin a mais de 8000 em 1880”. “Todos nós lemos, mas podemos dizer que
estamos bem informados?”, ele pergunta, e sua resposta é negativa. O problema
poderia ser resolvido se “lêssemos com um propósito, procurássemos por algo
específico e o guardássemos quando encontrado, e de nenhuma outra forma ele
poderia ser tão bem preservado como nas páginas de um bom caderno de
recortes.” (OTT; TUCKER; BUCKLER, 2006, p. 9, tradução minha).

Sem perder seu caráter recreativo, o ritual de recortar, colar e guardar recortes de
jornal, precedido – e ao mesmo tempo resultante – da prática de leitura, adquire uma
nova função social ligada à satisfação das necessidades informacionais dos indivíduos.
Quando transportados para o universo dos arquivos, os recortes de jornal,
tomados enquanto documentos reunidos para referência futura ou recirculação, já não
gozam da autonomia de sentido que ostentavam em seu meio genético originário. Na
qualidade de componentes de um todo articulado e solidário, os recortes, estejam eles
soltos ou encadernados, vão extrair seu sentido, sua autenticidade e sua unicidade da
condição orgânica e do contexto imediato que determina sua acumulação. O sentido de
cada recorte se constrói, portanto, nas relações explícitas e implícitas com os demais
recortes, com os outros itens que integram um mesmo álbum ou caderno, com outros
documentos que participam da mesma atividade e, no limite, com o arquivo como um
todo, como demonstram alguns exemplos concretos analisados em trabalho anterior
(CAMPOS, 2018).
Para

além

dos

problemas

relacionados

à

conservação

preventiva,

o

reconhecimento dos recortes de jornal como documentos de arquivo se desdobra, por
um lado, na necessidade de nomeá-los adequadamente, isto é, identificar as espécies e
os tipos documentais, e, por outro, no compromisso de contextualizá-los segundo os
atributos

funcionais

determinados

pelas

circunstâncias

de

sua

acumulação.

Aparentemente triviais, estas duas operações permitirão, quando da classificação e da
descrição, reunir os documentos em séries – entendidas como “sequência[s] de unidades
de um mesmo tipo documental” (CAMARGO; BELLOTTO, 2012, p. 76) – e compreender
o lugar lógico que ocupam na estrutura do arquivo.
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Esse lugar lógico corresponde ao contexto originário dos documentos, ou seja, a
atividade, o evento, a esfera de ação ou de interesses que motivou sua acumulação,
compreendidas também as circunstâncias de uso e reuso dos documentos. Nos arquivos
pessoais, a definição do contexto depende, evidentemente, do estudo da biografia do
titular do fundo e da compreensão da relação existente entre os itens documentais e os
episódios que constituem sua trajetória de vida. Neste sentido, a adoção de modelos de
arranjo pré-moldados – aqueles que se orientam por divisões supostamente universais,
como “documentos pessoais”, “correspondência”, “produção intelectual” e “diversos” –
acaba por relegar os recortes de jornal a uma posição marginal, apartando-os do
conjunto documental em rubricas (des)classificatórias do tipo “recortes”, relacionada ao
formato, “impressos”, designativa da técnica de registro, ou “produção intelectual de
terceiros”. Esta última categoria, presente em inúmeros inventários de arquivos pessoais,
parece-me especialmente equivocada, pois, ao tomar o atributo da “autoria” dos
documentos como chave da classificação, faz supor que tudo aquilo que não seja da lavra
do próprio titular do arquivo não participa de suas atividades rotineiras e, no limite, não
se enquadra no escopo do todo orgânico que qualifica o conjunto documental.
A opção por apartar os recortes de jornal em séries supostamente autônomas em
relação ao restante do arquivo reitera a dificuldade de reconhecer seu estatuto
documental, ou seja, entendê-los como instrumentos ou subprodutos das atividades do
indivíduo que os acumulou ou como testemunhos de seus interesses e dos eventos por
ele vivenciados. Mas, a isso se soma outro problema. A análise dos instrumentos de
pesquisa revela, também, certas estratégias que reduzem a nomeação destes itens
documentais à adoção de termos genéricos – “matéria”, “recorte”, “texto”, geralmente
seguidos da preposição “sobre” introduzindo um resumo de conteúdo – ou aos
elementos que compõem a referência bibliográfica, como se a autoria, o título e a data
de publicação pudessem substituir a espécie documental ou mesmo induzir a sondagem
do potencial informativo destes documentos (CAMPOS, 2018).
Ora, se no processo descritivo o profissional de arquivo procura reconhecer as
espécies e os tipos pelos quais se identificam os itens documentais, então por que para
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nomear os recortes recorre-se a artifícios que em vez de iluminarem a especificidade dos
documentos, acabam por ofuscá-la?
“Documentos pessoais”, “correspondência” e “recortes de jornal” são alguns
exemplos de termos coletivos e genéricos, recorrentes nos instrumentos de pesquisa
para designar certos conjuntos de documentos de natureza supostamente semelhante.
Este artifício, que parece simplificar o trabalho do arquivista, transforma-se, no entanto,
em armadilha perigosa, na medida em que obscurece todo um leque de espécies e tipos
documentais que se manifestam nas esferas da identificação civil, dos atos de relação e
das matérias publicadas na imprensa periódica, documentos que, ainda que possam
guardar certas afinidades relativas ao formato ou à funcionalidade, ostentam estruturas
formais e semânticas próprias, além de características típicas que lhes conferem
identidade e que os tornam, portanto, diferentes entre si.
Como bem observou o professor Manuel Vázquez (1987), assim como não existem
homens em abstrato, e sim homens e mulheres, não existem documentos em abstrato,
mas tipos documentais. Resta, portanto, a pergunta: como nomear os documentos
usualmente rotulados, de modo genérico, como “recortes de jornal”?
3

A DIPLOMÁTICA E OS RECORTES DE JORNAL
Desde seu surgimento, no século XVII, até os nossos dias, a diplomática

experimentou importantes transformações em seu objeto e em sua finalidade.
Adaptação moderna para a expressão latina res diplomatica, a arte fundada pelo
beneditino Dom Jean Mabillon consistia, originalmente, na análise crítica dos “diplomas”,
termo usado no Império Romano para designar os documentos exarados pelo imperador
ou pelo senado e que, com o tempo, foi alargando-se para encampar também os
documentos produzidos pelas demais autoridades soberanas e, por fim, todos os
documentos revestidos de alto grau de solenidade (DURANTI, 1989; ROMERO
TALLAFIGO, 1994). Contudo, a crise do Antigo Regime e o advento de uma historiografia
voltada para a reconstituição do passado dos vários Estados nacionais em consolidação
na Europa marcaram a reorientação do propósito dos estudos diplomáticos: a disciplina
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cruzou o século XIX e chegou ao XX na condição de “serva modesta da história”,
orgulhosa, porém, por gozar da “objetividade calma e serena” que lhe permitia chegar a
“resultados incondicionalmente respeitados”, como defendeu Schiaparelli (1909), em
discurso proferido na Faculdade de Letras da Universidade de Florença.
Com a renovação dos estudos históricos, notadamente a partir da Escola dos
Annales e sua nova erudição calcada na perspectiva da ampliação do leque de fontes à
disposição dos historiadores e das novas estratégias para abordá-las, não tardou para
que os primeiros sinais de um mal-estar começassem a se manifestar em certos círculos
de diplomatistas europeus, o que os levaria a questionar o objeto e a finalidade de seu
trabalho. Com efeito, a literatura especializada reconhece, quase unanimemente, a
eclosão de uma crise de esgotamento da diplomática em meados século XX, ainda que
existam, neste debate, vozes dissonantes que defendem a manutenção do caráter
histórico, filológico e essencialmente medievalista da disciplina (GHIGNOLI, 2007). Fato
é que os debates que se desenrolaram na esteira da crise – real ou imaginada – dos anos
1960 ofereceram as condições para que a diplomática, ao descolar-se da história,
mirando a conquista da tão desejada autonomia, fosse aproximar-se de outro campo
disciplinar: o da arquivística.
Se, naquele momento, Robert-Henri Bautier, inspirado pela sugestão levantada
cerca de trinta anos antes pelo jurista francês Auguste Dumas, defendia a ampliação do
objeto material da diplomática na direção dos documentos arquivísticos – “não é sobre
seu aspecto ou conteúdo jurídico que convém insistir, mas sobre a característica que
verdadeiramente têm em comum, o fato de que, em todo caso, eles são documentos de
arquivo” (BAUTIER, 1961, p. 208-209, tradução minha) –, anos mais tarde, já no limiar da
última década do século XX, Luciana Duranti (1989) definiu o objeto da disciplina como
todo documento escrito, isto é, todo aquele que resulte da expressão de ideias sob uma
forma objetivada (documentária) e sintática (orientada, portanto, por regras de
disposição), sem restringi-lo, necessariamente, ao gênero textual. O francês Bruno
Delmas (2010), por seu turno, foi ainda mais longe, partindo da constatação da
multiplicidade de suportes e gêneros em que se manifestam os documentos nos dias de
hoje para defender, em seu “Manifesto por uma diplomática contemporânea”, a
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transição do objeto material da disciplina e a ampliação de seu campo de aplicação na
direção da informação orgânica.
A versatilidade do método diplomático vem sendo demonstrada em estudos
recentes que comprovam sua utilidade como ferramenta para o quefazer arquivístico.
Contudo, ainda que o corpo de conhecimentos e o método da diplomática, devidamente
renovados, venham sendo aplicados a uma gama cada vez mais ampla de documentos,
o objeto da disciplina não deixou de ser o “documento institucional”, como o define
Delmas (2010), originado no seio das rotinas administrativas e quase sempre derivado
de fatos juridicamente relevantes.
Já no que tange aos arquivos pessoais, a aplicação da diplomática se mostra ainda
muito tímida, mesmo que esta possibilidade tenha sido aventada por Duranti (1989, p.
15, tradução minha), ao reconhecer que “os hábitos sociais tendem a penetrar todos os
aspectos da vida humana”. Ana Maria Camargo (1998), por seu turno, ao analisar um
documento dos mais inusitados, típico daquilo que se encontra nos conjuntos de
documentos acumulados por indivíduos, demonstrou como a manifestação de fórmulas
estereotipadas – dadas pelos usos, costumes e códigos sociais – permite reconhecer a
relação singular entre o documento e as ações para as quais ele serve de veículo. Estas
fórmulas, entre outros elementos, conferem aos documentos uma estrutura típica, pela
qual é possível aproximá-los no que diz respeito aos seus atributos funcionais e,
consequentemente, associá-los no plano da tipologia documental.
O recorte de jornal, “cuja linguagem permanece abaixo do limiar de percepção
do direito” (YEO, 2017, p. 103, tradução minha), ocupa posição naturalmente marginal e
problemática no contexto do interesse primário dos diplomatistas. No entanto, no dizer
de Duranti:
[...] os instrumentos oferecidos pela teoria diplomática também podem ser
utilizados para analisar documentos que contenham fatos juridicamente
irrelevantes, desde que tenham sido produzidos de acordo com um
procedimento, uma rotina ou um hábito e no contexto de uma atividade prática
(DURANTI, 1989, p. 16, tradução minha).
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Considerando, por um lado, o jornalismo como “atividade humana caracterizada”
(BELTRÃO, 1964) que se desenvolve sob um conjunto estruturado de regras, rotinas e
procedimentos, e, por outro, a diplomática especial como o braço da disciplina em que
seus princípios teóricos (diplomática geral) “são individualizados, desenvolvidos e
esclarecidos a partir de sua aplicação a documentos isolados, concretos, reais e
facilmente exemplificáveis, em lugar de uma documentação abstrata e atípica”
(DURANTI, 1989, p. 9, tradução minha), procurei articular o corpo de conceitos da
diplomática geral aos aportes teóricos e conceituais de outros campos disciplinares – a
arquivística, a editoração, a teoria do jornalismo e as ciências da comunicação e da
linguagem – para abordar, pelo prisma da identificação das espécies e dos tipos
documentais, os recortes de jornal.
A investigação das rotinas e da própria organização do trabalho jornalístico,
fundamentada em ampla revisão de literatura de diferentes matizes, notadamente as
tradições brasileira, espanhola e americana, resultou na compreensão da natureza das
diferentes modalidades do relato jornalístico e na definição das categorias nas quais elas
pudessem ser enquadradas. Se a diplomática categoriza os documentos de acordo com
a gradação da representatividade jurídica de seu conteúdo (BELLOTTO, 2008) ou com a
dinâmica do ambiente organizacional, como sugeriu Gagnon-Arguin (1998) em seu
estudo sobre a produção documental no âmbito das entidades de direito privado, no
que tange aos recortes de jornal as categorias podem ser estabelecidas, como
propuseram Melo (2003) e Costa (2008), segundo o propósito comunicacional e a
natureza estrutural dos relatos. Deste modo, as unidades textuais publicadas em jornal
acabariam agrupadas de acordo com as principais funções do jornalismo, em categorias
indicativas dos efeitos produzidos quando transmitidas ou comunicadas: informar,
opinar, interpretar, prestar serviço (isto é, orientar a tomada de decisões sobre aspectos
práticos do cotidiano) e entreter o leitor. A distribuição que se vê abaixo, embora não
seja exaustiva, demonstra a viabilidade desta estratégia de categorização. Contudo,
permite vislumbrar também algumas de suas limitações, especialmente no que diz
respeito à ambiguidade de certas espécies que, por natureza, oscilam entre mais de uma
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categoria e ao enquadramento do conteúdo cuja natureza não seja essencialmente
jornalística.
•

Informativos – chamada, coluna, efemérides, entrevista, errata, fotolegenda, necrológio, nota, notícia, reportagem, reportagem fotográfica.

•

Opinativos – artigo, carta, cartum, charge, comentário, crítica, editorial,
enquete, nota, suelto.

•

Interpretativos – análise, artigo, coluna, suelto.

•

Utilitários – anúncio, aviso, carta-consulta, cotação, guia, previsão do
tempo, programa, sinopse.

•

Recreativos – anedota, charada, conto, crônica, folhetim, horóscopo,
palavras cruzadas, passatempo, poema, receita, tira.

Segundo a diplomática, todo documento comunica seu conteúdo por meio de
regras de representação que se traduzem tanto na aparência física (elementos
extrínsecos) quanto nas fórmulas de redação que determinam a articulação intelectual
do conteúdo a ser transmitido (elementos intrínsecos) (DURANTI, 1989). Para identificar
os caracteres externos dos recortes de jornal, cumpre estudar os recursos das artes
gráficas, as técnicas de composição tipográfica, a diagramação e os meios de ilustração,
elementos utilizados para enriquecer as matérias jornalísticas, delimitar espaços,
embelezar as páginas e, sobretudo, para conferir a cada jornal uma identidade visual
própria. Além disso, convém ainda observar atentamente os traços das práticas de leitura
(grifos, anotações) e, quando possível, os vestígios do modo pelo qual os recortes foram
organizados originalmente pelo titular, potencialmente sugestivos das formas de uso dos
documentos e, portanto, do sentido que adquirem no conjunto mais amplo do arquivo.
Já os caracteres internos, ou seja, aqueles que respondem pela articulação
intelectual do conteúdo dos documentos, podem ser identificados por meio do estudo
do estilo da escrita jornalística. A produção das notícias, bem como dos demais tipos de
relatos estampados nas páginas dos jornais diários, obedece a um modus faciendi que
lhes confere identidade e estruturas específicas. Toda notícia, como bem pontuou Mar

UMA ABORDAGEM ARQUIVÍSTICA DOS RECORTES DE JORNAIS

JOSÉ FRANCISCO GUELFI CAMPOS

O FFICINA: Revista da Associação de Arquivistas de São Paulo,
São Paulo, v.1, n. 1, p. 34-55, 2022. Associação de Arquivistas de
São Paulo. DOI: 10.29327/263416.1.1-4

47

Fontcuberta (1981), requer um desenvolvimento estruturado que, em sua forma mais
básica, compõe-se de: lead (a ideia principal), material explicativo (elaboração e
ampliação da ideia principal), background (material contextual, se necessário) e material
secundário (subtemas ou informação complementar) (MENCHER, 2011). De modo
análogo à lógica de análise da diplomática, é possível observar a distribuição destes
elementos no interior do relato jornalístico segundo uma partição típica, composta, de
acordo com o jargão do jornalismo, pela “cabeça” (protocolo inicial), pelo “corpo” (texto)
e pelo “pé” (protocolo final).
Os elementos extrínsecos e intrínsecos dos relatos jornalísticos, especialmente
aqueles que se manifestam em sua forma mais básica (a notícia), foram definidos e
ilustrados em trabalho anterior (CAMPOS, 2018) e podem ser sintetizados no seguinte
roteiro analítico:
Elementos externos (ou extrínsecos)
•

Material: suporte; formato.

•

Diagramação: leiaute; tipografia.

•

Arte: recursos de destaque, de ornamentação gráfica e de ilustração.

Elementos intermediários
•

Espécie/tipo documental

•

Categoria documental

Elementos internos (ou intrínsecos)
•

Cabeça (protocolo inicial): título(s); crédito(s); abertura (nariz de cera,
lead/sublead).

4

•

Corpo (texto): explicação; contextualização; complementação.

•

Pé (protocolo final): conclusão.
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Partindo da metodologia da diplomática e combinando o corpo de
conhecimentos desta disciplina com aportes de outras áreas do saber, foi possível
demonstrar a possibilidade de reconhecer o funcionamento de uma lógica específica na
redação dos relatos jornalísticos, o que resultou num roteiro de análise dos elementos
externos e internos que, quando articulados, conferem identidade a estes relatos e,
consequentemente, permitem a definição de um nome próprio que corresponda à
espécie documental, isto é, o “elemento taxonômico relacionado ao documento e
anterior ao tipo propriamente dito”, a “configuração que assume um documento
segundo a disposição e a natureza das informações nele contidas, considerando como
informação não apenas seu conteúdo temático, mas também todos os seus caracteres
diplomáticos externos e internos” (BELLOTTO, 2018, p. 447-448, tradução minha).
Ocorre que os jornais diários não se compõem apenas de notícias, mas de um
conteúdo bastante variado que revela todo um leque de espécies documentais que
excedem, em muito, o escopo das modalidades de relato puramente jornalísticas. A
construção de um glossário das espécies que podem ser encontradas nos arquivos sob
o formato de recorte se deu na interação de um duplo movimento. Inicialmente, parti da
revisão da literatura especializada para identificar os termos usados por profissionais e
estudiosos para nomear as unidades textuais resultantes da atividade jornalística. Como
estas fontes, no entanto, foram capazes de revelar apenas as espécies mais consagradas
e de aparição mais frequente, procedi, também, à análise de edições completas de dois
periódicos paulistas (O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo) publicadas entre os anos
de 1930 e 2000, contemplando, inclusive, os seus suplementos (agrícola, feminino,
infantil e literário), o que resultou numa ampliação considerável do rol de espécies
documentais.
Estabelecidos os termos indicativos das espécies documentais e identificados os
casos de sinonímia e quase-sinonímia, passei à elaboração das definições, baseando-me
no cotejo daquelas obtidas em dicionários especializados das áreas de jornalismo,
comunicação e linguística aplicada (gêneros textuais), nas diferentes edições dos
manuais de redação de três grandes jornais brasileiros (O Estado de S. Paulo, Folha de S.
Paulo e O Globo) e na bibliografia dos campos da teoria do jornalismo e da comunicação
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social. Sempre que cabível, as definições foram visualmente ilustradas com exemplos da
estrutura da espécie documental e de suas eventuais mudanças ao longo do tempo.
Para além do exercício de estabelecer definições, uma preocupação constante no
processo de constituição do glossário foi identificar e ponderar as condições de sua
aplicação no processo de descrição documental, o que me levou a sugerir algumas
estratégias de simplificação para o reconhecimento e para a denominação de certas
espécies, especialmente aquelas cuja identificação depende de análise minuciosa da
morfologia do jornal, isto é, do espaço que originalmente ocupavam no interior da
página e da relação que mantinham com o conteúdo publicado ao seu redor, algo raro
quando se trabalha com material fragmentado, como o que costuma ocorrer com os
recortes. Neste sentido, propus, ainda, alguns artifícios para a descrição serial de recortes
acumulados em função de um mesmo contexto originário, tendo em conta que o
tratamento documental geralmente se desenvolve sob um conjunto de fatores que nem
sempre podem ser previstos ou contornados pelos profissionais de arquivo, como a
urgência dos prazos, diferentes níveis de capacitação entre os componentes das equipes
de trabalho, além do perfil do próprio arquivo e da instituição que responde por sua
custódia. Em certos casos, nada compromete a adoção consciente de tais estratégias de
simplificação; em outros, contudo, pode ser conveniente investir mais tempo e esforço
para alcançar maior grau de fidelidade à identidade das espécies documentais. Assim,
em lugar de receituário ou “camisa de força”, o glossário se pretende um instrumento
rigoroso, capaz de amparar o profissional de arquivo, mas, ao mesmo tempo, flexível, na
medida em que oferece um conjunto de alternativas que estimulam a autonomia do
arquivista no processo de tomada de decisão, diante da reflexão acerca das
circunstâncias que influenciam ou condicionam sua própria prática profissional.
A seguir, uma pequena seleção de termos definidos no glossário (CAMPOS, 2018),
alguns deles pertinentes para a descrição serial e outros indicativos de algumas das
espécies relacionadas ao universo das matérias de natureza mais propriamente
jornalística, especialmente aquelas enquadradas na categoria dos relatos informativos.
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ÁLBUM DE RECORTES – Reunião, em volume encadernado (álbum, caderno, livro),
de matérias extraídas de jornais e outros produtos da imprensa periódica. Pela
variedade de espécies que abriga, não raro relacionadas a diferentes contextos
originários (atividades, eventos ou áreas de interesse do titular), é preferível
proceder à descrição unitária dos documentos, considerando o volume
encadernado como mero invólucro ou unidade de armazenamento. A descrição
coletiva, no entanto, pode ser adotada como artifício de simplificação da descrição
nos casos em que o contexto que presidiu a acumulação de todos os itens coincide.
Ver também coletânea, fortuna crítica, noticiário.
COLETÂNEA – Conjunto de itens de mesma espécie documental, de procedência
e/ou autoria iguais ou diversas. Trata-se de artifício para a descrição coletiva, cujo
uso se justifica nos casos em que é possível identificar, no conjunto, um mesmo
contexto originário (atividade, evento ou área de interesse do titular) que presidiu a
acumulação dos documentos. Deve-se, neste caso, indicar, sempre no plural, a
espécie documental que caracteriza a coletânea (coletânea de artigos, de charges,
de editoriais etc.). Ver também álbum de recortes, fortuna crítica, noticiário.
COLUNA – Seção especializada, de caráter informativo e/ou opinativo, publicada
regularmente e destinada à cobertura de assunto específico (cultura, economia,
política, sociedade etc.), em que se reúne material de natureza diversa (charges,
notas, notícias, foto-legendas). É geralmente assinada, dotada de título
permanente e ocupa espaço fixo em determinada página do jornal.
FORTUNA CRÍTICA – Conjunto de críticas a respeito de um artista ou de uma obra.
Ver também coletânea.
NOTA – Relato conciso e breve, de caráter informativo e raramente assinado, de um
fato da atualidade já concluído, em desenvolvimento ou em vias de acontecer.
Quando integra uma coluna, seu teor pode exceder o puramente factual, oscilando
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entre o caráter interpretativo e opinativo. Ver também nota da redação, nota de
falecimento, notícia, suelto.
NOTÍCIA – Relato de caráter informativo, assinado ou não, de acontecimentos ou
fato atual que se supõe de interesse coletivo. Caracteriza-se pela objetividade,
traduzida em frases e parágrafos curtos e diretos, vocabulário de fácil compreensão
e ausência de qualificativos ou juízos de valor. Sua estrutura básica é geralmente
composta de título, crédito, abertura (redigida sob a forma de nariz de cera ou lide),
desenvolvimento (explicação, contextualização e complementação do fato) e
conclusão. Pode ser classificada em função do tempo e do modo como ocorre
(prevista ou imprevista) e quanto à procedência (local, regional, nacional ou
internacional), embora isso não altere a denominação da espécie documental. Ver
também nota, noticiário, reportagem.
NOTICIÁRIO – Conjunto de notas, notícias e/ou reportagens de procedência
diversa, relacionadas a um mesmo contexto originário, que nos arquivos podem ser
encontradas soltas ou previamente reunidas em álbum, caderno, livro, pasta ou
outros invólucros. Pode-se admitir o uso do termo como artifício para simplificar a
descrição de conjuntos volumosos de documentos, desde que os itens tenham sido
acumulados em razão de uma mesma atividade, área de interesse ou de um mesmo
evento. Diz-se também clipping, embora seja preferível adotar o termo em
português. Ver também álbum de recortes, coletânea, fortuna crítica, obituário.
OBITUÁRIO – Conjunto de anúncios fúnebres e notas de falecimento, publicado
em seção específica do jornal. Ver também necrológio.
REPORTAGEM – Relato alentado, de caráter informativo e assinado, de
acontecimentos, fato ou fenômeno atual que se supõe de interesse coletivo.
Destina-se, usualmente, à cobertura de fato de grande impacto e caracteriza-se pela
pretensão de exaustividade, propondo uma sequência investigativa não apenas das
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origens, mas também das razões e dos efeitos do acontecimento ou fenômeno
relatado. Sua estrutura é semelhante à da notícia, porém mais extensa, com
abundância de material explicativo, contextual e complementar. Ver também
biografia, noticiário, reportagem fotográfica.
5

DESDOBRAMENTOS
Por meio do exercício de articulação, adaptação e transposição de conceitos,

noções e referenciais teóricos e metodológicos da arquivística, da diplomática e dos
estudos da comunicação e da linguagem, foi possível demonstrar a flexibilidade da
crítica diplomática e a possibilidade de aplicá-la no estudo de documentos que escapam
ao domínio dos fatos juridicamente relevantes ou das rotinas administrativas e que,
portanto, encontram-se à margem de seu campo de aplicação historicamente
constituído.
Esse esforço resultou na elaboração de um glossário ilustrado de espécies
documentais composto por 88 verbetes (64 dos quais definidos como termos
preferenciais e os demais incluídos como termos remissivos), evidenciando a
multiplicidade do conteúdo publicado em jornal e que pode ser encontrado, nos
arquivos, sob o formato de recorte. Foi possível, ainda, demonstrar a possibilidade de
nomear os recortes de maneira coerente, a exemplo do que geralmente se procura fazer
com os demais documentos que integram os arquivos.
Contudo, não pude, no escopo deste estudo, cobrir os produtos derivados do
jornalismo digital, os quais, diante das novas práticas de leitura, de produção e de
acumulação documental, tendem a aparecer nos arquivos sob a feição de atalhos salvos
nos navegadores de internet, links compartilhados em redes sociais e nos aplicativos de
comunicação instantânea ou mesmo copiados em discos rígidos ou outros dispositivos
de armazenamento. Esta nova realidade, que aos poucos começa a se desnudar nos
arquivos pessoais, introduz questões instigantes para desdobramentos da pesquisa. As
inovações do jornalismo digital terão força suficiente para revelar o surgimento de novas
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espécies documentais? Ou darão apenas outra roupagem às espécies já conhecidas,
conferindo-lhes aspecto supostamente inovador?
Frente ao desafio de compreender as novas fisionomias e extensões dos arquivos,
enfrentar as questões relativas à preservação em longo prazo e garantir o acesso aos
documentos,

permanece

o

compromisso

de

reconhecer,

nomear

e

definir

adequadamente as espécies e os tipos documentais. O que vale ressaltar é que ao
profissional de arquivo compete – e competirá sempre – dar nome aos documentos e
enquadrá-los em seu meio genético, perseguindo a trilha que os liga aos seus contextos
de produção, uso, acumulação e, em muitos casos, reuso ao longo do tempo. Neste
sentido, os estudos de tipologia documental renovam constantemente seu interesse e
sua atualidade.
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A R T I G O

CONSIDERAÇÕES SOBRE TIPOS DOCUMENTAIS
EM GÊNEROS NÃO TEXTUAIS
Considerations about documental types in non-textual genres

Camilla Campoi de Sobral1

RESUMO
O presente estudo tece algumas considerações sobre a identificação tipológica
aplicada aos gêneros não textuais e apresenta a importância da definição de
gênero e de um projeto descritivo unificado que contemple todo o acervo. Os
autores reconhecem que a abordagem tipológica seja uma solução possível aos
documentos não textuais. Ao se considerar a totalidade de um acervo no
processo de organização, admitindo-se as diferentes linguagens e técnicas de
registro que o compõem, deve-se perseguir um horizonte comum na descrição
do conjunto.
PALAVRAS-CHAVE: Gênero documental. Contexto. Tipos documentais. Descrição
arquivística.
ABSTRACT
This study aims to discuss typological identification applied to non-textual genres.
It presents the importance of genre definition, as well a unified descriptive project
that contemplates the entire collection. The authors recognize that the typological
approach is a possible solution to non-textual documents. Regarding the
collection entirety throughout the organization process, and admitting the
different languages and record techniques that compose it, it is imperative to
pursue a common horizon in the set description.
KEYWORDS: Documentary genre. Context. Documentary types. Archival description.
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1 INTRODUÇÃO

A

tipologia documental tem sido discutida no Brasil nas últimas décadas.
No âmbito institucional, os estudos empreendidos pela pesquisadora
Heloísa Bellotto foram seminais; já na esfera dos arquivos pessoais, as
pesquisas desenvolvidas por Ana Maria de Almeida Camargo

representam esse esforço.
A iniciativa dos pesquisadores e profissionais da área em nomear documentos
para fins de organização de arquivos revelou-se a forma mais adequada de garantir a sua
compreensão e explicitar as relações e atividades que os documentos representam no
conjunto ao qual pertencem.
Os princípios da análise diplomática comumente aplicados no contexto dos
documentos oficiais, oriundos de atividades administrativas e dos documentos notariais,
também podem ser aplicados aos documentos menos formais. A aplicação de tais
fundamentos aos documentos destituídos da formalização jurídica e/ou administrativa
proporcionou uma oxigenação na organização de acervos.
Conforme destaca Camargo (2011; 2015), os documentos de arquivo são, por
excelência, textuais, mas os arquivos são compostos por outros gêneros, tais como os
iconográficos, audiovisuais, sonoros e os objetos. Todavia o tratamento dispensado para
fins de organização de acervos aos gêneros não textuais muitas vezes passa ao largo do
tratamento destinado aos documentos convencionais.
Camargo (2011) destaca, sob a alegação de microclimas e ambientes
especializados, que entidades encarregadas da custódia dos arquivos apartam a
documentação pelos gêneros documentais. E ainda:
casos de dispersão podem ser encontrados no plano institucional, quando a
criação de museus da imagem e do som, por exemplo, acaba por fracionar fundos
e dispersá-los; e também no plano metodológico, quando o critério funcional
cede lugar a uma abordagem autoral ou temática de documentos
individualizados (CAMARGO, 2011, p. 158).
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O panorama desenhado por Camargo apresenta a realidade de muitos conjuntos
ao ingressar em diversas instituições de custódia. A divisão de acervos dentro da própria
instituição ou seu alijamento no ingresso, sob critérios que vão de encontro à
manutenção da integralidade do conjunto documental, são procedimentos que
necessitam ser repensados pelos profissionais da área.
Ao dispersar dentro da instituição um determinado conjunto documental visando
à conservação do material, e estendendo essa separação à metodologia empregada na
organização do acervo, ocorre a quebra do conceito de arquivo ao inviabilizar, por meio
da descrição, o explicitar do contexto e dos relacionamentos dos documentos. O
emprego de diferentes metodologias para as partes gera uma representação
incompatível do todo.
Eddy Put, professor de arquivística da Universidade de Bruxelas, escreveu um
artigo no qual relata sua experiência como chefe da sala de leitura do Arquivo do Reino
de Bruxelas. O autor chama a atenção sobre a importância da tipologia documental na
descrição arquivística e sinaliza: “os arquivistas encontram sua vantagem em uma
tipologia padronizada dos documentos que classificam e descrevem. É muito importante
reservarmos tempo e a energia necessários para essa tarefa” (PUT, 2007, p. 291, tradução
nossa).
Um único projeto descritivo que contemple as diferentes linguagens e materiais
dos acervos é fundamental. Experiências neste sentido, que apostam na tipologia
documental, têm se mostrado as mais acertadas, pois permitem “reconhecer outros
documentos de iguais características que são testemunhos de uma ação ou ato
determinado” (HEREDIA, 2007, p. 45, tradução nossa).
Adotou-se neste estudo a definição de espécie documental como a “configuração
que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das informações
nele contidas” (CAMARGO; BELLOTTO, 1996, p. 46). Para Bellotto, é a partir da espécie
documental que se identifica a estrutura pela qual um documento torna-se válido para
cumprir uma ação.
Posto isto, em uma edição dedicada à tipologia documental, é oportuno discutir
as potencialidades da identificação tipológica em gêneros não textuais. Para relacionar
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as questões propostas, argumenta-se sobre a importância das definições ao nomear
documentos e de que maneira a abordagem tipológica pode ser a solução mais coerente
na organização de acervos.
2 A IMPORTÂNCIA DAS DEFINIÇÕES
A forma como a teoria se expressa na prática pode ser identificada a partir das
orientações dos profissionais para o cotidiano da área. Enquanto os teóricos permitem
reflexões sobre as definições e conceitos, o instrumental permite identificar como uma
forma de pensamento consolidado permeia diferentes instituições, plasmado pelos
arquivistas no método adotado na organização de acervos.
Yeo (2007), em um interessante exemplo, explica que, para algumas pessoas, um
exemplar de um pássaro pode ser um tordo e, para outras, pode ser uma águia. A
pluralidade de referenciais humanos para compreender representações necessita de
definições, pois é pela comparação e diferenciação que os indivíduos reconhecem
objetos no mundo.
Diferentes correntes de pensamento e filiações teóricas são importantes como
dinâmica de oxigenação para construção científica de uma área. Entretanto, o consenso
terminológico e seus espectros de significados denotam uma base de referenciais
compartilhados pelos profissionais.
Ao se recuperar o termo gênero documental em dois dicionários, nota-se que a
definição não usufrui de consenso na terminologia brasileira. No Dicionário de
Terminologia Arquivística (2005, p. 99), o termo é considerado como: “reunião de
espécies

documentais

que

se

assemelham

por

seus

caracteres

essenciais,

particularmente o suporte e o suporte formato, e formato que exigem processamento
técnico específico e, por vezes, mediação técnica para acesso”. Já no Dicionário de
Terminologia Arquivística de Camargo & Belloto (1996, p. 52), entende-se como:
“configuração que assume um documento de acordo com o sistema de signos utilizado
na comunicação de seu conteúdo”.
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Entre as definições apresentadas, é importante salientar que o suporte e o formato,
ao serem considerados características distintivas dos gêneros documentais, deslocam da
definição o atributo pelo qual se distinguem os diferentes gêneros, ou seja, é no sistema
de signos utilizados na comunicação do conteúdo, atributo que melhor contemplaria a
definição do conceito.
A predominância do texto, som, imagem e/ou suas combinações forma a
linguagem pela qual se configuram os documentos, definindo-se o gênero ao qual
pertencem. A exceção dos objetos, conforme destaca Camargo (2011), é que,
desprovidos de linguagem, os objetos têm na aplicação do termo realia2 uma melhor
compreensão quando comparado ao equivocado termo tridimensional, uma vez que
todos os suportes, até mesmo o papel, são tridimensionais.
O entendimento de que suporte e formato são características distintivas na
definição do gênero ao qual pertencem pode levar a uma prática equivocada. Por
exemplo: uma placa em metal pode condicionar o profissional a admitir por conta do
suporte que se trata de realia. Entretanto, a título de exemplo, observa-se na figura 1 uma
placa confeccionada em metal, cujo gênero ao qual pertence é o textual.

Camargo (2011, p 158) utiliza o termo, emprestado da Biblioteconomia, aplicado aos objetos coletados
na natureza (pedras, conchas, insetos, etc.) e também àqueles fabricados pelo homem, artesanal ou
industrialmente, em contraponto ao que é literatura ou ao que é réplica.
2
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Figura 1 - Placa

Fonte: Acervo Ruth Cardoso (Fundação FHC).

Na figura 1, observa-se que, independentemente do suporte, o sistema de signos
empregado para comunicação da ação é o texto. Portanto, ao identificar um gênero
documental, deve-se atentar à linguagem predominante para além do material do
suporte.
A placa (figura 1) que compõe o Acervo Ruth Cardoso foi ofertada à titular pelo
Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária (Cresol), em 1997. A
metodologia utilizada pela Fundação FHC para organização de acervos é pautada em
uma abordagem contextual com foco na tipologia documental. A Instituição abriga
documentos de diferentes gêneros e submete todos ao mesmo projeto descritivo, que
conta com dois glossários: um de documentos e outro de atividades e eventos.
O glossário de documentos apresenta espécies e tipos documentais a partir dos
documentos identificados no Acervo da Fundação FHC. O esforço em torno da
sistematização dos tipos e a definição de seu espectro é significativo para o
desenvolvimento de uma tipologia padronizada, o que se trata de um recurso tanto aos
profissionais que os descrevem quanto aos usuários.
O verbete da placa traz como definição: “folha de material resistente (metal, vidro,
plástico etc.) com inscrições comemorativas ou manifestações de admiração e respeito”
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(FUNDAÇÃO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, 2018, p. 22). Isso permite, como no
exemplo de Yeo, olhar um pássaro e diferenciar uma águia de um tordo.
A nomeação dos documentos tem se mostrado a abordagem mais coerente na
organização de acervos. A identificação tipológica é fundamental para o estudo das
atividades e ações representadas nos documentos, e também permite identificar as
formas de comunicação entre o produtor e os demais indivíduos retratados nos
documentos.
2.1.

Nomear as partes do todo
O ato de nomear documentos a partir da sua espécie e atividade geradora em

diferentes gêneros documentais pode surpreender pela diversidade de tipologias. E,
conforme explica Camargo (2015, p. 17), nomear documentos é um “desafio similar ao
que enfrentam os curadores de museus: identificar cada objeto e os nomes pelos quais
foram e são conhecidos”.
Cada gênero documental é composto por uma gama de documentos que
viabilizam atividades e são provas das circunstâncias que os originaram. Um troféu, assim
como um certificado, pode ser prova do êxito em uma competição. Para Yeo, um
documento pode não ser a única representação de uma dada atividade:
A ata de uma reunião de conselho, as notas taquigrafadas da secretária e os
rascunhos de apontamentos feitos por um membro do conselho durante a
reunião são, todos eles, representações de uma mesma atividade, mas a
representam de modos diferentes. Conhecer o contexto de cada documento é
essencial para o seu entendimento. (YEO, 2007, p. 336, tradução nossa).

O contexto de produção nos revela “as circunstâncias que fizeram com que o
documento existisse e tivesse um suporte, uma forma e um formato específicos,
configurando um determinado tipo documental” (GONÇALVES, 1998, p. 20). É
importante salientar que o sentido dos documentos não textuais no conjunto ao qual
pertencem depende majoritariamente de elementos textuais que lhe são associados e
que permitem conhecer o seu contexto de origem.
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Um retrato de família, uma pedra ou uma escultura, para serem entendidos como
parte do todo, necessitam de informações associadas que nos permitam reconhecer,
segundo Terry Eastwood (1993, p. 115), “o valor dos documentos como registro do que
aconteceu e como aconteceu no contexto em que aconteceu”. E conforme destaca
Camargo:
Pode-se afirmar que em relação aos textuais os documentos de outros gêneros
têm funcionado como coadjuvantes ou complementares. É o que ocorre com a
iconografia, utilizada como recurso enfático em determinados escritos. E também
com documentos que, de natureza icônica, como plantas e mapas, não
prescindem de legendas e outras inscrições que lhes confiram sentido. O caso da
fotografia, hoje largamente empregada na cobertura de eventos diversos, é
exemplar; as reportagens produzidas só sobrevivem como documentos de
arquivo se munidas das informações que as atrelem às circunstâncias de origem
(CAMARGO, 2011, p. 160).

Nesse sentido, o contexto é fundamental para a compreensão do significado dos
documentos. E, segundo Yeo (2013), o conteúdo dos documentos raramente é
explicável sem pelo menos algum conhecimento do seu contexto.
Em 1985, Fernando Henrique Cardoso recebeu o Prêmio Juca Pato, honraria
entregue aos agraciados como “Intelectual do Ano”, pelo jornal Folha de S. Paulo e pela
União Brasileira de Escritores (UBE). O troféu (figura 2), o discurso e a foto do evento
integram o Acervo da Fundação FHC.
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Figura 2 - Troféu

Fonte: Acervo Fernando Henrique Cardoso (Fundação FHC).

O troféu, isoladamente e sem nenhuma informação sobre a circunstância da sua
produção e da sua atividade originária, poderia receber um tratamento individualizado
que não permitiria a compreensão do lugar que ocupa no todo.
Nesse sentido, “conhecer o contexto de cada documento é essencial para o seu
entendimento” (YEO, 2007, p. 336, tradução nossa). No contexto reside o ponto crucial
do trabalho arquivístico e somente a partir de seu reconhecimento e interpretação é que
poderemos vislumbrar as relações dos documentos, textuais e não-textuais, entre si e
com as atividades que os originaram.
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CONCLUSÕES
O significado pleno dos arquivos só se vislumbra a partir das relações dos

documentos entre si. Sua natureza contextual permite, a partir das partes do todo,
reconstruir o tempo e a circunstância em que foram produzidos.
Buscou-se neste estudo apresentar a importância das definições e de uma
terminologia coerente e que não induza os profissionais da área a procedimentos
equivocados. Um projeto descritivo unificado que contemple diferentes gêneros é o
mais adequado para a manutenção da completude do acervo, explicitando vínculos e
demarcando o contexto dos documentos. Não há mais espaço para divisões de acervos
fruto de políticas que entendem objetos, livros, fotografias, vídeos e mídias como não
passíveis de tratamento arquivístico.
A abordagem contextual com foco na tipologia documental é uma solução
acertada na organização de acervos, capaz de garantir a estabilidade de sentido dos
documentos e oferecer a diferentes comunidades de usuários os elementos
fundamentais do tempo e circunstância nos quais os documentos foram produzidos.
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arquivista e historiador José Pedro Pinto Esposel, nascido no ano de
1931, em Niterói, é uma das personalidades de maior significância
na criação da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB), na
regulamentação da profissão de arquivista, na formação desse

profissional e na criação do curso de graduação em Arquivologia na Universidade
Federal Fluminense. O fundador e primeiro presidente da AAB reteve consigo
importantes documentos acerca do funcionamento da Associação em seus anos iniciais,
nos quais se vislumbram as tratativas para a concepção de diversas edições do
Congresso Brasileiro de Arquivologia, o preparo dos influentes números do periódico
Arquivo & Administração entre outras iniciativas publicizadas e não publicizadas na
atuação da instituição. Como professor da UFF, cujo vínculo institucional remonta ao
princípio da década de 1960, Esposel introduziu, em inúmeras oportunidades, aspectos
da ciência arquivística nos cursos de História e Biblioteconomia da Universidade,
preocupação que parece nascer juntamente com a empreitada de chefiar o arquivo do
Banco Central.
Figura 1 – Carteira de trabalho de José Pedro Pinto Esposel.

Fonte: Arquivo pessoal de José Pedro Pinto Esposel, UFF, 2022.
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Para além destas, as contribuições do “professor Esposel” para o campo dos
arquivos são inúmeras. No âmbito nacional isso pode ser observado a partir da troca de
informações com outros atores significativos na consolidação da Arquivologia no Brasil,
manifestada em cartas, publicações, discursos teóricos, relatório, anotações, projetos, na
realização e participação de eventos das mais diversas naturezas, bem como em
incursões burocráticas pela criação de cursos de ensino superior e de instituições
arquivísticas pelo país.
Figura 2 - Carta de Raul Lima para James Rhoads apresentando Esposel3.

Fonte: Arquivo pessoal de José Pedro Pinto Esposel, UFF, 2022

Tradução: Eu gostaria de apresentar meu amigo e professor José Pedro Esposel, o primeiro presidente
da Associação de Arquivistas Brasileiros, chefe dos arquivos do Banco Central brasileiro. Ele irá para
Washington para realizar um curso especializado no seu National Archives, o que seria muito útil para ele
e para nossos arquivos também. Então, eu seria muito grato se você pudesse lhe oferecer facilidades.
Nosso amigo, Sr. Frank Evans conhece bem Sr. Esposel e tem condições de lhe fornecer informações a
respeito deste assunto.
3
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Não obstante, o eixo internacional do círculo social de Esposel evidencia uma
intensa comunicação com autoridades da área, tais como James Rhoads, Frank Evans,
Vicenta Cortés Alonso, Aurelio Tanodi, Michel Duchein, Rolf Nagel, Bruno Delmas,
Manuel Vazquez, Charles Kecksméti entre outros que compartilharam uma agenda de
congressos científicos ao longo das décadas de 1970-1980 no bojo das atividades
desempenhadas por órgãos como o Conselho Internacional de Arquivos (CIA), a
Associação Latino-Americana de Arquivos (ALA), a Organização dos Estados Americanos
(OEA) e outros.
Figura 3 – Caderneta de anotações de aula

Fonte: Arquivo pessoal de José Pedro Pinto Esposel, UFF, 2022.

Todos esses e muitos outros registros de atividades profissionais e pessoais
perfazem um vasto conjunto de documentos deixados por Esposel, quando de seu
falecimento em julho de 2018. Desde então, seu arquivo foi mantido sob custódia de seu
filho único, Marcio Esposel. Iniciam-se, porém, a partir de uma aproximação visando a
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consulta aos documentos para pesquisa de doutorado4, as tratativas para a doação deste
arquivo e da biblioteca à coordenação do curso de Arquivologia da Universidade Federal
Fluminense, que passa a ser a responsável pela organização, acesso e guarda, a partir de
fevereiro do corrente ano. Vale ressaltar, com “olhos de arquivistas”, que é de
impressionar a meticulosidade na organização do titular em seu próprio arquivo: desde
a adoção fiel de padrões de arquivamento ao sofisticado intento em registrar as mais
diversas situações ocorridas em sua vida entre congressos, reuniões, aulas, palestras e
projetos levados a cabo por todo Brasil.
Em um momento de perdas recentes de grandes referências da Arquivologia no
Brasil como Marilena Leite Paes, Ástrea Moraes e Castro, Maria Odila Kahl Fonseca, Luís
Henrique Dias Tavares entre outros, o recolhimento do arquivo pessoal de Esposel à UFF
delineia um marco nos esforços da comunidade de profissionais e pesquisadores da
Arquivologia no Brasil para a compreensão de si própria.
Por fim, cabe ressaltar que entre vestígios mais e menos significativos de uma
devoção à Arquivologia, o arquivo pessoal de José Pedro Esposel se torna um convite
para o estudo dos arquivos pessoais de arquivistas e, sobretudo, oferece diversas
possibilidades de pesquisa, principalmente à história da Arquivologia no Brasil, com
diferentes perspectivas sobre o contexto de uma vida dedicada à ordem nos arquivos.

Pesquisa desenvolvida por Paulo José Viana de Alencar no programa de pós-graduação em Ciência da
Informação da UFF, sob orientação da profª Clarissa Schmidt e financiada pela CAPES, que tem como
temática o protagonismo de Esposel na institucionalização da arquivologia no Brasil.
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En torno al tipo documental

T R A D U Ç Ã O

EM TORNO DO TIPO DOCUMENTAL1

Antonia Heredia Herrera2
Tradução e notas: Sonia Maria Troitiño Rodriguez3

RESUMO
Aborda conceitos e sua representação na Arquivologia a partir de considerações
sobre a evolução histórica dos termos. Três tipos de documentos são
reconhecidos: tipo diplomático, tipo jurídico e, tipo documental. Considera-se
necessária uma precisa nomenclatura para distinguir as unidades documentais
semelhantes, e a elas dar nome para sua representação. Reflete sobre o tipo
documental na bibliografia, as diferenças metodológicas e sobre o tipo
documental, forma e unidade documental.
PALAVRAS-CHAVE: Arquivologia.
Tipologia documental.

Análise

documental.

Descrição

arquivística.

RESUMEN
Aborda conceptos y su representación en la Archivística, a partir de
consideraciones acerca de la evolución histórica de los términos. Tres tipos de
documentos son reconocidos: tipo diplomático, tipo jurídico, tipo documental.
Considera que es necesaria una precisa nomenclatura para distinguir las
unidades documentales semejantes y darles nombre para su representación.
Reflecte sobre: el tipo documental en la bibliografía: las diferencias
metodológicas; y sobre lo tipo documental, forma y unidad documental.
PALABRAS-CLAVE: Archivística.
Tipología documental.

Análisis

documental.

Descripción

archivística.

Tradução realizada partir de HERRERA, A. H. En torno al tipo documental. Arquivo & Administração, v.
6, n. 2, 2007. p. 25-50.
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[...] o interesse pela tipologia documental ultrapassa o
ponto de uma fixação terminológica, de preciosismo
profissional definitório porque o próprio tipo leva consigo,
em razão de seu próprio escopo e formas, a manifestação
da informação que convém.
Vicenta Cortés Alonso

1 INTRODUÇÃO

N

ão nos separam as palavras, mas os conceitos que estas representam. 4
Como tantos outros termos, na Arquivologia, “tipo” é um termo
comum que significa: modelo, referência. É um termo de uso

frequentíssimo, sobretudo na Arquivologia espanhola, bastante ligada, em suas raízes, à
Diplomática.
Utilizamos tipo para diferenciar e, ao mesmo tempo, reconhecer a semelhança
tanto dos Arquivos, quanto dos documentos de arquivo e, dentro desses, para
especificar as unidades documentais e alguns agrupamentos documentais. Tipo de
Arquivo, tipos de documentos, tipos de séries, tipos de fundos. Nem todos necessitam,
para sua análise, da mesma metodologia. Nem mesmo quando vinculamos o tipo aos
documentos a metodologia será a mesma. Verificaremos isso quando fizermos referência
ao tipo diplomático, ao tipo jurídico e ao tipo documental.
Além do uso habitual entre os arquivistas, existe uma abundante bibliografia a
respeito do termo e seu conceito (Manuel Vázquez, Vicenta Cortés Alonso, Antonia
Heredia, Grupo de Arquivistas Municipais de Madrid, Heloísa Liberalli Bellotto, Luciana
Duranti etc.), porém ainda são mais abundantes as colaborações sobre a aplicação de
sua análise. Dos estudos, entre outros, de José J. Real, de F. Pino Rebolledo, de Carmen

Antonia Heredia Herrera tem um estilo de redação marcante. Seus textos costumam ser redigidos em
tom personalista e impregnados por sua origem espanhola, no que diz respeito a expressões e
coloquialismos. Nesta tradução, optou-se por preservar essa essência discursiva, assim como alguns
espanholismos característicos. Apenas foram realizados ajustes relativos às regras gramaticais do
português ou sentido semântico, quando necessários, de modo a não comprometer a compreensão do
leitor. Observa-se, igualmente, que nem sempre foi possível adequar as referências presentes no original
à norma ABNT. Por vezes, são mencionados autores ou feitas citações com informações sobre data,
páginas e edição incompletas, que não foram possíveis recuperar (N.T.).
4
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Cayetano, de Mariano García Ruipérez, do grupo de arquivistas municipais de Madrid,
foram obtidas muitas sugestões para reflexão.
Para meu propósito, vou me restringir ao tipo relativo aos documentos, que tem
mais de uma acepção. É diferente falar sobre tipo diplomático ou tipologia diplomática,
tipo jurídico ou tipologia jurídica e tipo documental ou tipologia documental. Todos
estes três casos necessitam de sua respectiva análise documental.
Não há dúvida de que, em determinadas ocasiões, identificamos a análise
documental com a descrição, confundindo a parte com o todo. Nem sequer, às vezes,
estabelecemos a relação exata entre uma e outra. Assim, em um programa para a
formação de arquivistas, estudava-se a descrição arquivística seguida da análise
documental, quando esta última não é nada mais do que a introdução para a primeira.
Ao relacionar e diferenciar análise documental de descrição arquivística, não se
deve esquecer que uma coisa é o nome do tipo documental (consulta, expediente de
obra, carta etc.), que não pretende representar somente a unidade documental, e outra
coisa são os títulos/nomes das unidades documentais que precisam, além do nome do
tipo documental, de outros dados complementares para a sua exata representação
(consulta del Consejo de Indias proponiendo virrey para Nueva España; expediente de
obra del complejo deportivo de Guadalajara, carta de Santiago Carrillo a Fulano sobre...).
Não faltam ocasiões nas quais se atribuiu ao tipo documental a designação de
classe, quando classe supõe categoria e tipo documental não, sem prejuízo do fato deste
servir para nomear alguma categoria documental, como no caso da série.
A bibliografia sobre o assunto também fornece abordagens diferentes. Não há
unanimidade em considerar o tipo documental como uma característica externa ou
interna do documento. Apesar de esta questão ser aprofundada posteriormente, neste
momento podemos dizer que, ao aplicar a ISAD(G), começamos a deixar de lado a
referida percepção por não a considerar exata.
Algumas das numerosas definições difundidas tendem a identificar o tipo
documental com a unidade documental (tipo documental = unidade documental) e
outras o relacionam com a disposição externa e a formulação interna, que permitem
reconhecer unidades documentais semelhantes. A princípio, é difícil admitir que o tipo
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seja uma unidade documental, quando o primeiro nada mais é que uma característica
para reconhecer e nomear a segunda. Porém, esta questão também será retomada após
revisão da bibliografia.
Outra circunstância terminológica a qual também será feita referência é o tipo
documental, que, na bibliografia, aparece vinculado e identificado como forma. Tal fato
ocorre no caso da tradução oficial da Norma ISAD(G) para o espanhol, que traduz “form”
por tipo documental. No entanto, na definição literal, forma, classe, tipo e formato se
misturam, e são fornecidos exemplos que, por não serem excessivamente afortunados,
não favorecem o esclarecimento. Somente pela confusão que a referida tradução
transmite e pela pouca valorização que se faz do tipo documental no referido texto, vale
refletir e debater sobre o assunto.
Vem-me à memória algumas questões que o nosso colega argentino Manuel
Vázquez se fazia: Este termo é inútil? É necessário? Como fazem, sem ele, aqueles que
não o utilizam?
Surgem outros questionamentos: A expressão tipo documental é incompatível
com tipo diplomático? Entre tipo diplomático, tipo jurídico e tipo documental, quando
se aplica a descrição arquivística, a qual dos tipos recorremos para nomear uma unidade
documental? O tipo documental é conveniente apenas para o documento simples ou
podemos falar com propriedade de tipo documental para unidades documentais
compostas? E para a série? Podemos falar da evolução histórica do tipo documental, sem
prejuízo do seu reconhecimento?
No que todos concordamos é em relação ao uso generalizado do tipo
documental, ainda que não se tenha refletido o suficiente sobre as razões de sua
importância devido às implicações que tem em muitas das funções da gestão de
documentos (criação, identificação, avaliação, classificação, descrição e, claro,
normalização).
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA
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O estudo do termo e do conceito tipo, quando referentes aos documentos,
remete, necessariamente, à Diplomática.
A definição clássica de documento diplomático, mais restrita, sem dúvida, que a
de documento de arquivo, diz: “qualquer testemunho escrito sobre um fato de natureza
jurídica em que coincidam determinadas e especiais formalidades variáveis segundo às
circunstâncias de pessoas, lugar, tempo, matéria, destinada a conferir autoridade e fé a
tal testemunho, dando-lhe força de prova” (REAL DÍAZ, 1970, p. 2). Essas “formalidades”
que se identificam com as denominadas “cláusulas diplomáticas”, revestidas de fórmulas
solenes, são as que têm permitido aos diplomatistas demarcar os diferentes “tipos
diplomáticos” medievais e os que se estenderam pela Idade Moderna. Esses tipos
diplomáticos fazem sempre referência a documentos simples ("itens documentais") 5. No
momento de sua análise, preferiu-se os documentos reais, os pontifícios e os
nobiliárquicos elaborados pelas respectivas Chancelarias. Seus nomes precisos e
contundentes: Privilegio Rodado, Carta Misiva, Bula, Real Provisión, Real Cédula, Orden
Real 6. Não há nada mais parecido, nem mais inequívoco, do que um Privilegio Rodado a
outro Privilegio Rodado; nem do que uma Real Provisión a outra Real Provisión. Suas
cláusulas se mantêm, se repetem e, sem prejuízo de sua evolução, permitem o
reconhecimento de documentos semelhantes por essas formalidades. Do tipo
diplomático, os documentos tiram o seu nome.
Quando chega, porém, o reinado dos Reis Católicos, ocorrem importantes
mudanças que afetam o processo documental e que transcendem o termo e o conceito
do qual tratamos:
• maior complexidade na gestão pública;
• a solenidade documental cede lugar em favor da rapidez e eficiência;
Embora o procedimento administrativo tenha levado à manutenção da unidade física dos expedientes
(unidades documentais compostas), a prática da chancelaria quase nunca determinava esse agrupamento
físico, apenas mantida nos casos em que as fases do "negócio jurídico" utilizaram o mesmo suporte para
manifestação escrita e, também, nos processos ou registros de autos, mediante a costura em uma única
peça. Cada documento é, portanto, equivalente a um tipo diplomático.
6
Ao longo desta tradução, optou-se por não traduzir os nomes de tipos documentais dados como exemplo
pela autora. Isso se deve ao fato do tipo documental ser designativo da atividade administrativa a qual está
vinculado. Considerando que, costumeiramente, práticas burocráticas incorporam culturas e costumes
locais, entendemos que a tradução literal do nome do tipo documental nunca será capaz de refletir o
contexto de produção documental com todas as suas particularidades (N.T.).
5
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• preponderância de fórmulas jurídicas sobre cláusulas diplomáticas, que
passam a prevalecer com total obscurecimento destas últimas;
• a diversidade de fórmulas jurídicas determinará uma nova diversidade
tipológica e terminológica paralela à tipologia diplomática;
• juntamente com os documentos dispositivos singulares, começou a se produzir
uma grande quantidade de "testemonios de autos", reflexo dos processos
judiciais ou administrativos que reúnem em um único item físico todos os
documentos que integram uma sequência de tramitação (HEREDIA HERRERA,
1985).
É importante identificar a coexistência dessa dupla tipologia, diplomática e
jurídica, que nos aproxima dos conteúdos informativos. Não se deve esquecer que a
tipologia diplomática não leva à plenitude informativa ou de matéria, a qual será obtida
a partir da tipologia jurídica. Em qualquer documento diplomático, além da estrutura
formal (cláusulas diplomáticas), encontramos outras formalidades específicas de
natureza legal/administrativa que se repetem conforme a modalidade de negócio
jurídico e que nos permitem chegar ao conteúdo. Assim, todas as Reales Provisiones,
para dar um exemplo, são semelhantes em suas cláusulas diplomáticas (invocação,
titulação, direção, saudação, notificação, exposição, dispositivo, validação), mas existe
uma diferença informativa entre uma Real Provisión, enquanto canal para a expressão de
nomeação de uma autoridade delegada, e uma Real Provisión de una confirmación de
un privilégio, de una ejecutória, de unas ejecutoriales de obispo, de Ordenanzas etc. O
reconhecimento e o uso de ambos os tipos permitirão a representação exata do
documento em questão (HEREDIA HERRERA, 1972).
A referência a essa dupla tipologia (diplomática e jurídica) se torna conveniente e
até necessária, já que um mesmo assunto ou "negócio jurídico" nem sempre utilizou o
mesmo tipo diplomático para sua expressão. É o caso da concessão da "naturaleza" aos
estrangeiros (carta da naturaleza), que, de acordo com o período, usou para sua
expressão a Real Provisión ou Real Cédula (HEREDIA HERRERA, 1979).
Até aqui os documentos reais e públicos, os documentos privados, por sua vez,
registrados nos protocolos notariais, reduziram o teor de solenidade antes que os reais.
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Seu reconhecimento não veio tanto de suas cláusulas diplomáticas, mas de suas cláusulas
jurídicas. Sua denominação representava um tipo de negócio jurídico: dote, testamento,
arrendamiento, riesgo marítimo etc.7 Para eles, a tipologia jurídica prevaleceu sobre a
diplomática.
O século XIX trouxe o procedimento administrativo e a sua mais forte expressão
documental, o expediente8, como manifestação moderna da gênese documental e
testemunho mais generalizado da unidade documental composta. Tal como
anteriormente, havia alguns aspectos formais e um assunto ou ato administrativo. Existe
uma ampla corrente entre os profissionais que reconhece duas formas básicas de
manifestação dos documentos de arquivo, o expediente e o registro, e, no que diz
respeito aos atos administrativos, sua diversidade e número são mais do que evidentes.
O reconhecimento das formalidades e do assunto é feito por meio do que hoje
chamamos tipo documental – que nada mais é do que a sobreposição de formalidades
físicas e do conteúdo, e afeta as unidades documentais por inteiro, sejam simples ou
compostas. Será tão tipo documental uma acta capitular, quanto um expediente de
licencia de obra. Devemos considerar ainda que, ao dizer acta capitular ou expediente
de licencia de obra, não estamos nos referindo a nenhuma acta capitular ou nenhum
expediente de licencia de obra em particular, porque se assim o fizéssemos, estaríamos
definindo tipo documental como uma unidade documental, o que não é nosso
propósito.
Em linhas gerais, é uma evolução que nos permite reconhecer ao longo do tempo
os três tipos referentes ao documento: tipo diplomático, tipo jurídico e tipo documental.
Todos eles são modelos que, uma vez identificados, requerem uma nomenclatura
precisa que permita reconhecer unidades documentais similares e dar-lhes nomes para
colaborar na sua representação, pois o tipo documental não é o único elemento para

A complexidade e a diversidade de certos assuntos levaram ao reconhecimento de tipos que registravam
essa diversidade. Este é o caso dos riesgos marítimos, que podem ser reconhecidos como um tipo
genérico junto a outros tipos específicos, como “riesgo marítimo de vuelta”, “riesgo marítimo de
pignoración”, “riesgo marítimo de vida”, “riesgo marítimo de prorrateo” etc. Ver Ravina Martin (1989, p. 103
e ss.).
8
Por aproximação, o termo expediente, em espanhol, pode ser traduzido por processo administrativo, não
sendo equivalente ao termo expediente em português, enquanto documento administrativo (N.T.).
7
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representar uma unidade documental, mas talvez seja o mais importante. Isso já o disse
Schellenberg.
A única questão que pode surgir no momento desta representação, ou seja, na
descrição, é a prioridade, quando apropriada, que se dá à tipologia diplomática ou à
jurídica. Desde que nenhuma delas seja deixada de lado, as formas de representação
podem ser variadas. Minha escolha tem sido: tipo diplomático, impregnado da tipologia
jurídica ao expressar o conteúdo (Assim: Real Provisión confirmando los privilégios a; Real
Provisión concediendo la naturaleza a Fulano etc.). Contudo, há quem tenha colocado o
tipo diplomático com independência, ao final do conteúdo, como forma de
esclarecimento (Alfonso X concede tal privilégio a –. Privilegio Rodado).
São os diplomatistas que vêm dedicando-se, preferencialmente, ao estudo e
análise do tipo diplomático, mas - salvo exceções – não ultrapassam os limites temporais
da época dos Reis Católicos. Mais tarde, até o presente, são os arquivistas com formação
em Diplomática que vêm debruçando-se, não apenas sobre a tipologia diplomática e
jurídica da Idade Moderna (GARCÍA RUIPÉREZ, 2002), mas também sobre a tipologia
documental produzida pelas Administrações contemporâneas.
3 O TIPO DOCUMENTAL NA BIBLIOGRAFIA
Privilegiarei a bibliografia hispana, sem deixar de fazer referência a de outros
idiomas. Sua enumeração seguirá a ordem temporal das respectivas edições.
Nós arquivistas espanhóis, antes dos anos 1960, formados com o amparo da
Diplomática, comungavam-se com o tipo diplomático, que sempre empregávamos ao
catalogar, quase como se fosse a única manifestação descritiva para documentos de
arquivo.
Com a difusão da obra de Theodore Schellenberg, o "tipo documental" se tornou
comum entre os arquivistas. Em Técnicas descriptivas de archivos (SCHELLENBERG,
1961), o autor o trata como a primeira característica física e, como tal, deve ser
considerado na hora da descrição. Segundo Schellenberg (1961), tipo equivale à espécie
dentro das diferentes classes de documentos (textuais, audiovisuais, cartográficos), mas
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se inicialmente o identifica com um caráter ou traço físico, posteriormente admite que
vai além disso, ao também transparecer as ações que testemunha. Talvez isto justifique a
posição de alguns autores que optaram por esta segunda dimensão, considerando o tipo
documental entre as características internas. A introdução da concepção de espécie para
o tipo documental, como veremos, transcendeu à bibliografia brasileira sobre o assunto,
escassamente à espanhola.
Aurelio Tanodi (1961) toma o tipo documental como modelo, como exemplo.
Eduardo Sierra Valenti (1979) toma como certo o uso da tipologia documental e
não tem pretensão de demarcá-la ou defini-la; apresenta uma análise do expediente que
parte da forma material, enfatizando recorrentemente cada um dos tipos documentais
que não o integram. Não se refere, portanto, à tipologia do expediente como tal, que
segundo Sierra Valenti (1979, p. 61) o autor “adquire valor histórico ao longo do tempo
e se transforma em um documento”. Frase difícil de entender já que o valor histórico não
transforma um documento em arquivo.
Maria José Sanz Fuentes em Tipología documental de la Baja Edad Media
castellana, prefere, nitidamente, tipo documental a tipo diplomático, do qual comenta
que são “formas que perduram ao longo do tempo” (SANZ FUENTES, 1981, p. 243), ou
seja, modelos.
Heredia Herrera (1982, p. 83), em seu Manual de instrumentos de descripción, ao
se referir à tipologia documental, opta por "a estrutura, a forma material na qual se
materializa o conteúdo". A autora reconhece duas acepções, a diplomática e a jurídica, e
aduz que "o formulário, as cláusulas diplomáticas correspondem à primeira”, e a forma
de testemunhar o assunto "corresponde à segunda". Como exemplo: Real Provisión (tipo
diplomático); Confirmación (tipo jurídico).
Vilma Fung Henríquez (1985, p. 60), em seu trabalho sobre Terminología
archivística, define o tipo documental como “aspecto formal que toma o documento em
razão do objeto e estrutura do texto. Exemplo: carta, ofício, fatura”.
No glossário de Carol Couture e Jean Yves Rousseau (1986, p. 387, 442), que
aparece no manual Les Archives au XXe siecle, figura “type de documents a classer”, que
remete a “matière de classement”, sem definir nem um, nem outro. Os autores somente
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enumeram como tais: “lettres, factures, catalogues, etc”. De tal modo que pouco contribui
ao nosso propósito.
Nosso colega argentino Manuel Vázquez (1987) é talvez um dos poucos que
considerou, à margem da aplicação, uma reflexão sobre o próprio termo [tipo
documental]. Vázquez reconhece que na Argentina se adotou o termo a partir de
Schellenberg, que por sua vez o tomou de Noel Harlow, como uma característica primeira
ao descrever um documento. Vázquez (1987, p. 177) considera seu uso frequente, como
imprescindível em relação à “ordenação, a classificação, produção, descrição e seleção”,
e se pergunta: Como fazem os países que não o utilizam? Após analisar os usos e
definições obtidos da literatura da época, o define como "o caráter ou atributo de um
documento que, originado na atividade administrativa a qual serve, se manifesta em uma
diagramação, formato e conteúdo distintivos e serve como elemento para classificar,
descrever e atribuir-lhe status diplomático" (VÁZQUEZ, 1987). Esta definição, às vezes,
aponta mais para o documento em si do que para o conceito de tipo. Portanto, quando
o autor classifica os tipos, o que está fazendo é classificar documentos (dispositivos,
testemunhais, informativos).
O Grupo de Trabajo de Archiveros Municipales de Madrid (1988, p. 12), na
introdução de seu primeiro Manual de tipología documental de los municipios, define o
tipo documental como "a expressão das diferentes atuações da Administração refletidas
em um determinado suporte (papel, fita magnética, microfilme, microficha), com
idênticos caracteres internos específicos para cada um, que determinam seu conteúdo".
Pergunto-me se os caracteres internos determinam o conteúdo ou o inverso. Talvez seja
primeiro a "Actio", depois o "Conscriptio". O parágrafo que diz que “os tipos
documentais, juntamente com o órgão ou com a função produtora dão origem às séries”
(GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID, 1988, p. 12) pode
levar à identificação dos tipos documentais com as unidades documentais, que são de
fato as partes constituintes da série, desde que sejam do mesmo tipo documental.
Vicenta Cortés Alonso (1989, p. 157), em seu Manual de archivos municipales,
considera “tipo” como “modelo, protótipo ou padrão que serve para valorizar e classificar
coisas do mesmo tipo” e “tipo documental” como o número e a disposição dos
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elementos da informação que correspondem à atividade que o produz. Em nenhum
momento a autora identifica o tipo documental com o documento.
Olga Gallego e Pedro López (1989, p. 30), em sua Introducción a la Archivística,
definem o tipo, seguindo Vicenta Cortés, como “o número e a disposição dos elementos
de informação que correspondem a atividade que os produziu”. Embora estejam
apontando para uma estrutura formal, os autores também apontam para a atividade
testemunhada. Por outro lado, consideram-no dentro das características externas do
documento.
O Dicionário brasileiro de terminologia arquivística (AAB, 1990, p. 103, 47) define
o tipo documental como “configuração que uma espécie documental assume de acordo
com a atividade que a gerou” e remete à espécie documental, que define como
“configuração que assume um documento de acordo com a disposição e a natureza das
informações nele contidas”.
Paola Carucci (1990, p. 173), ao falar da metodologia de descrição, diz que a
“indicação do tipo documental: carta, telegrama” está alinhada com o modelo, com o
arquétipo, com as características.
Antonia Heredia Herrera (1991), em Archivística: estudios básicos, reconhece o
tipo documental em conformidade com os caracteres internos do documento,
juntamente com a data, o autor, o destinatário, o assunto ou conteúdo e o idioma.
Segundo a autora, geralmente não é algo expresso no documento, como o são a data, o
autor e o idioma. A fixação denominativa do tipo documental requer estudo, análise
prévia e adequação aos usos e textos normativos da época. Heredia Herrera (1991, p.
135) ainda define tipo documental como “a fatura do formulário no qual o conteúdo é
materializado”.
Falar de tipologia nos documentos de arquivo é falar de algumas características
semelhantes que podem dar lugar a uma informação similar. Tipo diplomático
não é exatamente o mesmo que o tipo documental. Os tipos documentais podem
ser reconhecidos a partir de testemunhos das diversas atividades do homem
enquadradas dentro das também variadas instituições onde são produzidos.
Existem tipos muito gerais e comuns que derivam de atividades frequentes e
universais, como são as cartas, as atas de comissões ou reuniões que podem ser
encontradas em qualquer fundo, ao mesmo tempo que há outros tipos mais
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específicos, como é o caso dos expedientes de quintas (HEREDIA HERRERA,
1991, p. 360 e ss.).

O Grupo de Trabajo de los Archiveros Municipales de Madrid (1992, p. 492) repete
a mesma definição dada em 1988. Insiste que “os tipos documentais derivam das funções
desempenhadas pelos órgãos das instituições. Cada função se traduz em um ou vários
tipos documentais”. O texto que se segue não faz mais do que identificar o tipo
documental com a unidade documental, assim como quando afirma que a série é o
resultado da união do tipo documental e do órgão ou função que os gera. Assim, me
vem à mente que quando falam da série, o que estão falando é do nome ou
denominação da série.
Antonia Heredia Herrera (1992) reconhece que, na hora da normalização
arquivística, os estudos de tipologia documental são fundamentais e podem ser
elaborados de forma totalmente independente, previamente a todo o processo de
tratamento, mas é possível que, naquele momento, os referidos estudos incluíam tanto
os documentos como as séries documentais, sem fazer a distinção que propomos agora.
Ramón Cruz Mundet (1992, p. 140 e ss.), em Archivos, municipales de Euskadi:
manual de organización, no glossário que incorpora, não inclui “tipo documental”,
porém, ao catalogar, entre as características formais necessárias, o autor lista a tipologia
diplomática e a tipologia jurídica afirmando que estas “afetam a materialidade do
documento”, o que poderia sugerir que as considera como caracteres externos. Por fim,
o autor não fala de tipo documental e não acrescenta mais nada sobre o assunto.
O Diccionario de terminología archivística-DTA (1993), do Ministério de Cultura,
define um tipo documental como “uma unidade documental produzida por um órgão no
desenvolvimento de uma competência específica regulada por uma norma de
procedimentos e cujo formato e conteúdo informativo são homogêneos”. Aproxima-se
da definição de um documento de arquivo, mas resta a dúvida sobre o que se entende
por formato. O aspecto mais significativo desta definição é que ela identifica o tipo
documental com a unidade documental, o que, levado as suas últimas consequências,
não seria nada mais do que reconhecer um nível de descrição para o tipo documental.

EM TORNO DO TIPO DOCUMENTAL

ANTONIA HEREDIA HERRERA

OFFICINA: Revista da Associação de Arquivistas de São Paulo,
São Paulo, v.1, n. 1, p. 72-104, 2022. Associação de Arquivistas de
São Paulo. DOI: 10.29327/263416.1.1-7

84

Embora as duas versões da ISAD(G) (1995; 1999 [2000]) estejam separadas por
quatro anos vamos examiná-las conjuntamente, porque, entre elas, são introduzidas
mudanças na definição do tipo documental. Na tradução espanhola da primeira versão,
a definição de tipo documental é “tipo ou classe de documentos incluídos em uma
unidade de descrição, por exemplo, cartas, livros” (ISAD(G), 1995). Obviamente, não
define o termo ao identificá-lo consigo mesmo. Ao mesmo tempo, é difícil crer que um
livro seja um tipo documental. E quando a unidade de descrição é uma unidade
documental simples? A tradução espanhola da segunda versão é baseada no termo
inglês “form”, traduzido literalmente como “classe de documentos que se distingue pela
semelhança de suas características físicas (por exemplo, aquarelas, desenhos) e/ou
intelectuais (por exemplo, diários, dietários, livros de atas)” (ISAD(G), 1999, p. 18). Esta
não parece uma boa definição, nem parecem corretos alguns dos seus exemplos. No
entanto, quando se trata da formalização do elemento título para as unidades
documentais, indica que pode ser representado pelo nome do autor, um nome indicativo
do tipo documental e outra expressão que reflita a atividade.
Não há dúvida de que a Norma transcenda uma consideração do tipo documental
por baixo da apreciação e do valor atribuído a ela na Espanha.
A tradução mexicana da primeira versão da Norma, elaborada pelo Archivo
Nacional de la Nación (ISAD(G), 1997), substitui “form” por tipologia, definida como “tipo
documental que pode existir em uma unidade de descrição, por exemplo, cartas, livros
de atas”. Definição esta que, ao incluir o termo determinado pela própria definição, não
diz absolutamente nada.
Quando Heredia Herrera (1995) analisa o texto da primeira versão da ISAD(G), faz
uma revisão do glossário. Em relação ao tipo documental comenta:
consideramos que tipo documental é o termo ou expressão que serve para
condensar e globalizar as características essenciais, tanto formais quanto
informativas de uma unidade documental. É o mesmo que dizer o nome próprio
da dita unidade documental, que pode ser tomada como modelo. Como
exemplo: expediente personal, sentencia, padrón de habitantes (HEREDIA
HERRERA, 1995, p. 61)
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A Mesa de [Trabajo de] Archivos de Administración Local (1996), ao publicar sua
Propuesta de cuadro de clasificación de fondos de Ayuntamiento, em seu reduzido
glossário teve que necessariamente incluir o termo em apreço, devido à relação deste
com essa função arquivística. A definição, ainda que aparentemente seja bastante
semelhante à anterior de Antonia Heredia, introduz um dado que a torna diferente. Dessa
forma, “termo ou expressão que condensa as características tanto de origem quanto as
formais e informativas de uma unidade documental diferente de outra” (MESA DE
TRABAJO DE ARCHIVOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, 1996, p. 15), é uma definição
que vai além da realidade porque o tipo documental não tem que necessariamente
expressar a origem, como em carta, expediente disciplinario – entendendo origem como
o órgão produtor.
Ana Duplá (1997) em seu Manual de archivos de oficina para gestores, oferece uma
definição alargada que, ao estabelecer a relação entre tipo documental e unidade
documental, introduz e sobrepõe dados que afetam o tipo documental e o documento
propriamente dito. A definição é a seguinte:
é a expressão tipificada de unidades documentais com características estruturais
geralmente homogêneas de ações únicas ou sequenciais, normalmente
reguladas por uma regra de procedimentos derivada do exercício de uma mesma
função e desempenhada por um órgão, unidade ou pessoa com competência
para fazê-lo (DUPLÁ DEL MORAL, 1997, p. 84).

Mariano García Ruipérez (2002), na introdução de seu trabalho Tipología
Documental Municipal, reconhece que não aborda o conceito de tipo documental com
profundidade. Contudo embrenha-se na revisão bibliográfica e fornece inúmeras
referências sobre tipologia de séries documentais
José Miguel López Villalba (2002), em seu artigo La Diplomática y los criterios de
catalogación documental, reconhece apenas o tipo diplomático.
Heloisa Liberalli Bellotto (2002, p. 144), em O espaço da diplomática no ensino da
Arquivologia, fala de “espécie documental” como um modelo jurídico que testemunha
uma função administrativa que, somada à atividade específica, determina o tipo
documental. Como exemplo, fala sobre o requerimento “que será a espécie” e o
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“requerimento de licença de férias", que seria o tipo documental. Insiste que a “espécie
documental”, que nada mais é do que a estrutura formal, é equivalente ao tipo
diplomático, o objeto da Diplomática, enquanto o tipo documental é o objeto da
tipologia documental. É possível que a autora se refira à tipologia diplomática e à
tipologia jurídica9.
Ramón Alberch i Fugueras (2003, p. 221), em seu livro Los Archivos entre la
Memoria histórica y la sociedad del conocimiento, oferece a seguinte definição, não para
tipo documental, mas para tipologia, sem restringi-la: “tipo ou gênero da documentação
de uma unidade de descrição (cartas, pedidos, certificados, atas, etc.)”. Quando se trata
de especificar o vocabulário arquivístico, sempre rejeito o uso de “documentação" em
uma definição, ainda mais neste caso, quando o tipo – que exige o sobrenome
“documental” – deveria referir-se unicamente à unidade documental.
Claudia Milicia (2004), em suas Nociones básicas de archivística, define tipo
documental como:
o caráter ou atributo de um documento de arquivo que tem origem em uma
atividade administrativa a qual serve este documento, manifesta-se em
diagramação, formato e conteúdo distintos, e serve para classificar e descrever e,
usualmente, processar o documento. Por exemplo, solicitação de diploma
(MILICIA, 2004, p. 10).

A autora não faz nada além de repetir a definição de Manuel Vázquez.
Mariela Alvarez Rodríguez (2004, p. 57), em seu Proyecto de organización del
archivo de la Universidad de la Salle-Colombia, fornece a seguinte definição: “espécie
documental que revela o conteúdo e a estrutura física do documento”. A autora, talvez,
poderia ter detalhado a questão sobre o conteúdo, pois é confuso o entendimento de
espécie documental, uma vez que não exemplifica.
Quando Ana Duplá (2005, p. 38) relança seu Glosario de terminología archivística,
comprovamos que a definição que faz para tipo documental é mantida, mas ao
especificar o termo “entrada” – que pode, sem dúvida, ser ambíguo na medida em que
pode se referir à entrada de documentos ou a uma entrada descritiva - diz que “é o
9

Ana Celia Rodrigues (2002) segue Heloisa Liberalli Bellotto.
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elemento que determina a entrada a um fundo, a uma série documental ou a um tipo
documental”, não faz nada mais do que identificar o tipo documental com o documento
ou a unidade documental.
A identificação do tipo documental com a unidade documental, baseada em uma
bibliografia referendada, levou um doutorando à seguinte afirmação citada em seu
trabalho para apresentar à Universidade: “as séries são formadas por tipos documentais
que podem ser singulares quando se trata de um único tipo documental ou compostas
quando formadas por vários documentos”10. Pelo que eu saiba, as séries são compostas
por unidades documentais de um mesmo tipo, e são as unidades documentais as que
são constituídas por um único documento ou por vários. Um não equivale ao outro.
Por sua vez, na Norma española de descripción archivística (NEDA, 2006, p. 6), ao
se referir ao título, diz que “quando há uma pluralidade de títulos formais aplicados ao
um mesmo tipo documental de uma mesma série, deve ser elaborado um título atribuído
que responde de forma cabível ao conjunto da série”, o que nada mais faz do que
confundir tipo documental com unidade documental. O tipo documental tem seu
próprio nome e, como tal, é relevante como resultado da análise documental prévia à
descrição. As unidades documentais que respondem ao mesmo tipo documental e
integram uma série são aquelas que podem ter diferentes títulos formais, em mais de
uma ocasião, não adequados. Novamente, um não equivale ao outro.
À luz desta bibliografia, há algumas questões que convém destacar:
•

A maioria entende que o tipo documental não é o documento, não é a
unidade documental, mas o modelo que permite reconhecer unidades
documentais similares. Sem que faltem significativos, por serem
representativos, fornecem exemplos que identificam o tipo documental
com o documento ou unidade documental;

•

Existem dois termos continuamente referenciados nas definições, que são
“forma” e “unidade documental”, os quais serão abordados adiante;

•

A ideia de que um tipo documental deve fornecer informações sobre sua
origem é discutível;

10

Fonte não informada (N.T.).
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A ideia de espécie equivalente ao tipo, transmitida por Schellenberg,
transcendeu de forma generalizada à bibliografia ibero-americana, mas não
à espanhola;

•

Existem mais trabalhos sobre a aplicação ou prática da análise documental
do que sobre a própria teoria;

•

A maioria das definições se refere ao documento e não à unidade
documental, sendo que atualmente deve prevalecer a referência a esta
última.

4 METODOLOGIA
Recentemente, quando se fala em tipologia documental – cujos estudos
aumentaram nos últimos anos, ao se somarem aos de identificação de séries para
processos de avaliação –, estão sendo feitas referências às séries documentais como se a
tipologia documental as afetasse única e exclusivamente, quando, na verdade, o tipo
documental afeta apenas as unidades documentais e não as séries, que evidentemente
não são unidades documentais. Isso, tão simples, não prejudica as interrelações óbvias
que devem partir, como sempre, de conceitos, de termos que favoreçam o
esclarecimento. Apesar da semelhança dos títulos, existe uma diferença metodológica
entre a Tipología de los documentos municipales, de F. Pino Rebolledo (1991), e a
Tipología documental municipal del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (1992),
pura e simplesmente porque o primeiro tem como objeto as unidades documentais,
quase sempre as simples, e o segundo as séries.
Se assumirmos que o tipo documental afeta somente as unidades documentais,
simples ou compostas, os estudos sobre tipologia documental não têm outro objetivo
senão estabelecer os modelos de unidades documentais, dando-lhes nome próprio, e
com isso poder reconhecer unidades documentais similares. Este estudo também nos
permitirá reconhecer e formar as respectivas séries documentais de qualquer fundo e
representá-las, no momento da descrição, com o nome no plural do tipo das unidades
documentais correspondentes.
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O ponto de partida desta metodologia contempla duas modalidades: uma que
situa a análise documental a partir da produção documental acumulada nos Arquivos e
outra que situa sua análise – e com ela a precisão e denominação do tipo – no momento
da criação dos documentos de arquivo.
“A determinação do tipo é, portanto, da maior importância para poder saber quais
são os documentos e quais são seus iguais, a fim de reuni-los e ordená-los em séries”
(CORTÉS ALONSO, 1986, p. 420). Mais uma vez fica claro que o tipo documental diz
respeito aos documentos ou unidades documentais, e não à série.
Foi assim que inicialmente o Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (s/d)
demarcou a diferença, quando afirmava que “sem uma distinção entre tipos e séries será
impossível entender os fundos”. Entendemos que eles distinguem duas tipologias: a
referente aos documentos/unidades documentais e a referente às séries que não podem
ser identificadas com tipologia documental. Não acredito que quisessem dizer que seu
propósito fosse "alcançar uma descrição unificada dos tipos documentais", o que levaria
apenas a identificar o tipo documental com unidade documental, considerando que a
descrição se aplica às unidades documentais e não aos tipos documentais, na medida
em que estes últimos são meramente um elemento para reconhecê-las e representá-las.
Por outro lado, o que se mostra evidente é que eles buscam realizar estudos sobre tipos
documentais (bando, expediente de expropiación forzosa, expediente de parcelación)
para conseguir normalizar a descrição das unidades documentais e, com ela, a das séries.
O estudo ou análise documental não é descrição, mas é necessária e anterior à
descrição. Na medida em que este estudo supõe o reconhecimento genérico das
unidades documentais, pode-se dizer que faz parte da identificação. Mas, por sua vez,
essa precisão tipológica é determinante para a classificação e para a descrição, que nada
mais é do que a representação da primeira.
Fazendo uma evolução histórica do tipo referente aos documentos de arquivo,
reconhece-se o tipo diplomático, o tipo jurídico e o tipo documental, sendo este último
o aqui tratado e que é a sobreposição dos dois primeiro.
A metodologia utilizada para uns e para outros tem variado, embora a finalidade
tenha sido a mesma: fixar o tipo ou modelo documental a partir de uma denominação
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precisa. O tipo diplomático, por somente se aplicar aos documentos simples (itens
documentais) e ao documento jurídico, baseou-se no estudo das cláusulas solenes e
estereotipadas das Chancelarias (régias, nobiliárias, pontifícias) e das menos solenes dos
formulários notariais. A maioria desses estudos foi realizada por diplomatistas que não
ultrapassaram os limites cronológicos da Idade Média. María de la Soterraña Martín
Postigo (1959), diplomatista, atreveu-se a adentrar na produção documental da
Chancelaria dos Reis Católicos, e, posteriormente, José J. Real Díaz (1970), arquivista,
avança e percorre pela produção documental da Idade Moderna dos Habsburgos aos
Bourbons, no âmbito da Administração Indiana. Ambos farão estudos e análises de tipos
diplomáticos (Real Provisión, Real Cédula, Real Orden, etc.).
Foi precisamente um historiador do direito indiano, Alfonso García Gallo (1951),
que analisou esses tipos diplomáticos, mas do ponto de vista jurídico, em busca de
modelos jurídicos (ordenanzas, instrucciones, leyes, pragmáticas etc.). Antonia Heredia
Herrera (1972) reconheceu, posteriormente, durante o estudo da dupla tipologia,
diplomática e jurídica, que permitia uma identificação mais perfeita do documento de
arquivo (Real Provisión/Ejecutoria; Real Provisión/Confirmación de privilegios; Real
Provisión/Ejecutoriales de obispo etc.). A análise da tipologia jurídica, segundo esta
autora, baseia-se no estudo dos trâmites formais e rotineiros do “negócio
documentado”11).
Tipo diplomático e tipo jurídico afetam individualmente o documento ou o item
documental. Suas denominações são termos suficientemente expressivos.
O terceiro termo “tipo documental” é atualmente, entre os três, o de maior uso
arquivístico. O tipo documental se aplica à unidade documental, seja ela simples ou
composta. Contudo, agora vamos deixando de lado nossa atenção às unidades
documentais simples e dar prioridade às unidades documentais compostas em sua
manifestação mais comum, ou seja, o expediente ou prova documental de um

Os ejecutoriales de obispos comprovam a disposição real de executar uma disposição pontifícia que
obteve a aprovação do Consejo de Indias. Os trâmites registrados no Ejecutorial são:
• Apresentação a Santa Sé da pessoa indicada para a sede vacante;
• Aprovação mediante bula papal;
• Aceite da nomeação pelo El Rey, dando posse com reconhecimento de rendas e frutos.
11
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procedimento que, ao mesmo tempo, é formado por documentos que correspondem a
tipos documentais específicos. Não há dúvida de que, na sobreposição anteriormente
referida, a metodologia se inclinará por aquela iniciada com o documento jurídico. Neste
sentido, a análise desse “tipo documental” se baseia fundamentalmente no estudo do
procedimento já mencionado, mas o objetivo não será outro, insisto, senão o de
reconhecer e dar um nome próprio às unidades documentais, neste caso compostas. A
partir de então, em primeiro lugar, faz-se necessário identificar as séries documentais a
fim de elaborar o plano de classificação de um fundo e, em segundo lugar, representálas no momento da descrição. Resultado: o reconhecimento preciso de um modelo de
unidade documental ao qual se dá nome próprio, que normalmente é uma expressão
formada pelos termos comuns de expediente ou registro, completados por outro termo
ou expressão de procedimento (expediente de subvención, expediente de licencia de
obras, expediente de declaración de ruina etc.).
Em nenhum dos três casos mencionados, as denominações do tipo exigem que o
produtor ou o destinatário sejam especificados. Estas precisões surgem no momento de
nomear uma unidade documental específica (dar um título de acordo com a ISAD(G)).
A metodologia aplicada ao tipo documental é conhecida como análise
documental. Devemos muito a Vicenta Cortés, tanto neste como em outros temas,
porque montou um modelo de análise documental a partir do modelo de análise do tipo
diplomático, adaptando-o às necessidades arquivísticas da época (CORTÉS ALONSO;
SECO, 2005). O tempo transcorrido, o aparecimento de novos conceitos, como o de
identificação, a prioridade dada às funções, como a avaliação documental, e a aplicação
da ISAD(G) significaram uma contextualização renovada para o tipo documental e para a
análise documental.
Quando a identificação ainda não havia recebido o status de uma função
específica12, a análise documental estava inclusa na descrição como uma fase preliminar,
Identificação não aparece no dicionário do CIA até 1988. Na Espanha, o batismo deste termo teve lugar
em 1991 nas Primeras Jornadas sobre identificación y valoración convocadas pelo Ministério da Cultura.
No Diccionario de terminologia archivística do Ministério da Cultura (DTA, 1993), identificação é definida
como "fase do tratamento arquivístico que consiste na pesquisa e sistematização das categorias
administrativas e arquivísticas sobre as quais se sustenta a estrutura de um fundo". A definição de
identificação, recolhida do Reglamento de archivos del sistema andaluz (art. 27) é mais ampla: “é a primeira
12
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daí a definição “processo de análise dos documentos de arquivo ou seus agrupamentos
sob a forma de representações" (HEREDIA HERRERA, 1991, p. 302), ou seja, reconhecer
primeiro e representar depois. Portanto, não deve haver contradição neste ponto ao
colocar a análise na fase de identificação. Entretanto, a denominada análise documental
está gerando múltiplos e diversos formulários ou esquemas para sua formalização e
tenho a sensação de que estamos identificando formulários que deveriam ser diferentes.
Refiro-me aos formulários para “tipologia documental das séries” e aos desenvolvidos
para a avaliação das séries, confundindo não apenas o objeto de análise, mas também
sua finalidade. Há uma análise que se relaciona às unidades documentais, e há uma outra
que se refere à série. Se unidade documental é uma coisa e série é outra, os elementos
distintivos para reconhecê-las e representá-las também deveriam ser diferentes.
Primeiramente, ocorre que a tipologia documental não é uma expressão apropriada às
séries, mesmo que estejam formadas por unidades documentais. Para as primeiras,
talvez fosse apropriado simplesmente falar de tipologia das séries. Seria isto uma
bobagem? É possível que não. O que acabo de dizer não invalida de forma alguma a
necessidade de análise das unidades documentais, por um lado, e a necessidade de
análise das séries, que são absolutamente essenciais para a classificação, descrição e
avaliação, por outro.
É evidente que, em alguns modelos de formulários para a análise de séries
documentais, os dados – em sua maioria referentes à unidade documental que formam
a série - são misturados com dados específicos da série sem que se faça uma distinção
clara entre uns e outros. Assim, o tipo documental não é da série, mas da unidade
documental que integra a referida série, e, por outro lado, o código não é do tipo
documental, mas da série, enquanto a ordenação por sua vez afeta a série, mas não a
numeração dos documentos que comprova o procedimento que afeta a unidade
documental.
Não faltam formulários para os processos de avaliação e seleção de séries
documentais nos quais sua fase de identificação pode ser considerada como uma análise
fase do processamento arquivístico e consiste na análise da organização e funções de pessoas físicas ou
jurídicas, públicas ou privadas, e das séries documentais que produzem como base para a avaliação
documental e para a organização e descrição arquivística”.
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da tipologia de séries documentais ou os estudos da tipologia de séries documentais,
sem qualquer confusão possível com estudos da tipologia de unidades documentais13.
5 TIPO DOCUMENTAL, FORMA E UNIDADE DOCUMENTAL
O tipo documental está diretamente ligado a dois termos que importa especificar:
forma e unidade documental.
Curiosamente, o DTA (1993) não inclui forma. Forma está incluída no Dicionário
Brasileiro de Terminologia Arquivística com a seguinte definição: “configuração que
apresenta um documento conforme os diferentes estados de transmissão” (AAB, 1990,
p. 52), que é, de acordo com os diplomatistas, a tradição documental. Em inúmeras
ocasiões os arquivistas espanhóis utilizaram a definição de tradição documental: “forma
de transmissão de documentos”. Forma também foi identificada com formato ao se
definir o elemento “volume” na ISAD(G) e na NEDA, mas há outro significado para forma
no qual insiste a maior parte da bibliografia utilizada neste trabalho, que não é outro
senão a configuração interna do documento, ou seja, a estrutura que suporta as
informações, em suma, a disposição dos elementos de informação. Neste sentido, forma
é identificada com o tipo documental e não com a unidade documental. “Form” aparece
no glossário da versão inglesa da Norma. Nesta estrutura pode-se reconhecer elementos
formais, solenes, mais ou menos estereotipados relacionados com o aspecto externo do
documento, assim como outros elementos administrativo-jurídicos relacionados ao fato
documentado, ou seja, ao conteúdo, mas que, quando repetidos, dão origem a modelos,
a tipos que servem como referência. Esta dupla estrutura, que pode ser reconhecida
pelos respectivos formulários ou formalidades, é o que atualmente se chama “tipo
documental” aplicado aos documentos de arquivo (simples ou composto, ou seja,
unidades documentais).
Um deles em MESA DE TRABAJO DE ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. Propuesta de
identificación y valoración para la selección de documentos en los Archivos de la Administración local.
Logroño, 2001, pp. 26-27; o outro corresponde ao modelo de formulário de identificação e avaliação de
séries documentais para a Comisión andaluza calificadora de documentos administrativos. In: Heredia
Herrera, A. Los procesos de evaluación documental cuestionarios, formularios. AABADQM. 2/2, jun./dez.,
2001, pp. 6-8.
13
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Até este ponto, tudo pode ser claro e se vincula à evolução do termo que nos
permitimos delinear (tipologia diplomática + tipologia jurídica).
Alguns arquivistas têm considerado "formas básicas" das unidades documentais
compostas, aos processos e aos registros, entre outros Olga Gallego, Pedro López, a
Mesa de Archivos Municipales e eu mesma. Considero que esta distinção primária não
contradiz o acima exposto. Embora defendamos que o tipo documental apenas afeta as
unidades documentais, sejam simples ou compostas, essas formas básicas afetam as
unidades documentais compostas.
A reflexão sobre o tipo documental também está ligada à evolução terminológica
de unidade documental (item documental, documento simples ou composto, unidade
arquivística, unidade documental) (HEREDIA HERRERA, 2005). Estão tão intimamente
ligadas, que, em alguma exposição anterior, me permiti afirmar que existem tantas
unidades documentais quantos tipos documentais, e, além disso, que as unidades
documentais apropriam o seu nome da denominação do tipo. Desde meu ponto de vista,
isso não permite afirmar que o tipo documental é a unidade documental, como assim o
reconhece a DTA (1993).
Grande parte dos arquivistas espanhóis estabeleceram dois espaços para incluir
ou atribuir-lhes os elementos que permitem o reconhecimento dos documentos de
arquivo, e, a partir deles, formalizar sua posterior representação. Trata-se dos caracteres
externos e dos internos. O tipo documental não tem uma afiliação única. A atribuição do
tipo documental a uns ou outros determinou uma divisão de opiniões. A balança pendeu
mais para a preferência pelos caracteres externos aos internos. Cabe a pergunta: o que
é o interno e o externo em um documento de arquivo? Schellenberg talvez os tenha
condicionado à inscrição, ainda que tenha colocado mais de uma dúvida nesse sentido.
Ao considerá-lo como a primeira característica física do documento, destacou a sua
importância no momento da descrição, sem deixar de admitir que ia além do físico ao
revelar as ações que testemunha. Talvez isso possa justificar a divisão de
posicionamentos ao longo do tempo, a começar por alguns de seus compatriotas, como
Fredric Miller, que considera o tipo documental um elemento intelectual.
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Quanto aos espanhóis, Carmen Pescador nunca hesitou em admiti-lo entre os
caracteres externos.
Olga Gallego e Pedro López (1989) reconhecem como caracteres externos “os que
fazem referência à materialidade do documento” e, como tal, consideram o tipo
documental, definindo-o como “número e disposição dos elementos de informação que
correspondem à atividade que o produz”.
Antonia Heredia Herrera, ao estimar o tipo documental como a estrutura na qual
o conteúdo é materializado, não hesitou em considerá-lo como um dos caracteres
internos. A autora defende que o enunciado do próprio tipo fornece informações não
apenas sobre a materialidade do documento (disposição dos elementos), mas que
aproxima da atividade genérica que testemunha, não ocorrendo o mesmo com os
caracteres externos (suporte, formato, escritura, selos etc.). Qualquer exemplo pode ser
válido: expediente de declaración de ruina, registro de entrada de enfermos, expediente
personal. Entende que o tipo documental não fornece informações sobre a origem, a
menos que seja um tipo de documento representativo de uma atividade exclusiva de
uma determinada instituição. Esta posição a levou à seguinte observação: a distribuição
física ou configuração dos elementos de informação deve, a princípio, levar ao
reconhecimento físico do tipo, contudo, tal reconhecimento pode ser muito difícil
quando as formalidades de dois tipos documentais são parecidas ao primeiro olhar. Este
é o caso de uma carta de una audiência indiana ao rei e de uma consulta del Consejo de
Indias, que são difíceis de distinguir de imediato.
Manuel Romero Tallafigo (1994, p. 112) faz distinção entre caracteres externos ou
extrínsecos e internos ou intrínsecos. O autor define os primeiros como "aqueles que
constituem a aparência externa do documento e, portanto, se referem à sua estrutura
material, de forma que podem ser examinados sem se levar em conta o conteúdo
documental, ainda que este os condicione". Eles são: o suporte (material de escrita), a
escritura, os signos especiais e os selos. Quanto aos caracteres internos, eles se referem
à formulação do conteúdo do documento (ROMERO TALLAFIGO, 1994). Entre outras
coisas, o autor reconhece a estrutura formal e a tradição. Não fala de um tipo documental
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e, por isso, não o define, nem tampouco o cita no glossário que incorpora em seu
trabalho.
Entretanto, neste ponto da discussão, o debate sobre a atribuição perde sua força
quando se trata de aplicar a norma internacional de descrição. Por um lado, o tipo
documental não figura entre as características físicas e, por outro, o tipo documental não
adquire o status de elemento descritivo, mesmo que seja possivelmente considerado
como parte ou subelemento de um deles, o título, na Área de Identificação.
Não concordo com essa diminuição de importância do tipo documental, que
talvez, em última instância, não deixe de ser consequência da substituição de
documentos de arquivo por informação. Se for mantido que o nosso objeto é,
juntamente com o Arquivo, o documento de arquivo, o tipo documental torna-se
indispensável para reconhecer e representar qualquer unidade documental. Sua
denominação ajuda não somente a fixar o nome de cada unidade documental, mas
também o nome da série, o que a norma chama de "título". Portanto, como o tipo
documental não está sendo considerado como um dos elementos próprios da Norma,
deve ser considerado não apenas como algo conveniente, mas necessário para o
elemento "título/nome", quando nos níveis de descrição da unidade documental e da
série.
6 CONCLUSÕES
Depois de tudo o que foi dito, algumas conclusões me vêm à mente:
•

A bibliografia sobre o assunto é mais extensa sobre a aplicação ou prática
da análise documental do que sobre a teoria.

•

Tipo é um modelo de algo que serve para reconhecer outros "algos"
semelhantes.

•

O tipo aplicado aos documentos de arquivo tem três versões ao longo do
tempo: tipo diplomático, tipo jurídico e tipo documental.

•

O tipo diplomático e o tipo jurídico têm sido normalmente aplicados aos
documentos simples ou itens documentais produzidos na Idade Média e ao
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longo da Idade Moderna. Seu estudo tem sido realizado principalmente por
diplomatistas, com exceção das contribuições de alguns arquivistas.
•

O tipo diplomático é reconhecido pela disposição das cláusulas
diplomáticas.

•

O tipo jurídico é reconhecido pela disposição das formalidades
legais/administrativas exigidas na formalização do negócio ou matéria.

•

O tipo documental afeta diretamente as unidades documentais (simples ou
compostas). Seu estudo é de responsabilidade dos arquivistas.

•

Tipo documental é a forma ou estrutura básica das informações de
unidades documentais similares.

•

O tipo documental não é a unidade documental. O tipo documental não
tem data, a unidade documental sim. Não se descreve o tipo documental,
mas a unidade documental. No momento da identificação e da descrição,
o tipo documental é considerado uma característica da unidade
documental.

•

O tipo documental é um elemento decisivo para a identificação e para a
descrição de unidades documentais e, consequentemente, das séries
documentais.

•

O tipo documental é um modelo que permite reconhecer outros
documentos com características idênticas que são prova de uma ação ou
ato determinado.

•

Essas características ou formalidades dizem respeito aos aspectos formais e
ao conteúdo. Elas se relacionam a fórmulas protocolares e ao
processamento do procedimento.

•

A expressão "tipo documental" não é apropriada para a série, pois não é
uma unidade documental, sem prejuízo do fato de que a denominação do
tipo documental, no plural, dá nome à série. Em outras palavras, o tipo

EM TORNO DO TIPO DOCUMENTAL

ANTONIA HEREDIA HERRERA

OFFICINA: Revista da Associação de Arquivistas de São Paulo,
São Paulo, v.1, n. 1, p. 72-104, 2022. Associação de Arquivistas de
São Paulo. DOI: 10.29327/263416.1.1-7

98

documental é específico e afeta as unidades documentais que compõem a
série e transcende a sua identificação14.
•

Os tipos documentais não são estáveis em termos quantitativos, eles
podem desaparecer e evoluir.

•

O conceito de tipo documental e sua expressão se traduz na denominação
genérica de uma unidade documental e como tal representa as
formalidades

comuns

que

lhe

afetam,

com

independência

de

particularizações próprias (produtor, autor em seu caso, destinatário, data,
lugar etc.) – que não são nada mais que as variáveis das que fala Theodore
von Sickel em sua definição de documento – que devem ser representadas
no ato da descrição da dita unidade.
•

O tipo documental dá nome de batismo à unidade documental, sem
prejuízo de que para seu reconhecimento e representação completa seja
preciso recorrer a outros elementos como os que acabamos de citar
anteriormente. Não se descreve a unidade documental somente com o tipo
documental. Nesse sentido, tipo documental não é o título/nome de uma
unidade documental, mas parte indispensável do dito título/nome. Tipo
documental será “expediente de adquisición de material” e o título/nome
“expediente de adquisición de libros para la residencia de ancianos de
Fuenlabrada”.

•

O nome do tipo documental não costuma vir expresso no próprio
documento, como ocorre com a data, com o autor ou com o destinatário.

•

Esse nome não pode ser subjetivo, nem arbitrário – como pode ocorrer com
os documentos bibliográficos. Exige consenso e para isso são necessários
conhecimentos de Diplomática e dos procedimentos administrativos.

•

A denominação do tipo documental que afeta as unidades documentais
compostas costuma acontecer mediante o termo de uma das “formas
básicas” (expediente, registro) completado com um termo ou expressão

14

Entretanto, é muito comum usar tipologia documental de séries, quando seria mais correto simplesmente usar
tipologia de série.
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alusiva ao assunto jurídico/administrativo regulado por uma norma de
procedimento (expediente de licencia de obras, registro de entrada y salida
de correspondencia). No caso das unidades documentais simples,
costumeiramente recorre-se à simples denominação diplomática ou
administrativa (carta, informe, resolución).
•

O detalhamento e a precisão do tipo documental são determinados pela
análise das formalidades que se repetem em unidades documentais
similares.

•

A análise documental não é descrição arquivística, é identificação, sem
prejuízo da relação entre ambas. Se a identificação é o reconhecimento
prévio à descrição, a descrição é representação.

•

Atualmente, o ponto de partida da metodologia de análise documental
contempla duas situações: a que situa a referida análise a partir da
produção documental acumulada nos Arquivos e a que situa a dita análise,
e com ela a precisão e denominação do tipo, no momento da criação dos
documentos de arquivo.

•

A fixação do tipo documental permite o agrupamento e a hierarquização
dos documentos, ou seja, a classificação. O tipo documental, ao dar nome
à série, marca a categoria documental, fundamental em um plano de
classificação de um fundo.

•

O tipo documental é indispensável na hora da descrição para colaborar na
representação adequada das unidades documentais, das séries, das
subséries e das partes de série.

•

Os arquivistas espanhóis, com diversidade de posturas, vinculam o tipo
documental aos caracteres externos e internos dos documentos

•

Ainda que a ISAD(G), em relação ao tipo documental, ignore a concepção
que os arquivistas espanhóis normalmente lhe dão, considera o tipo
documental como uma possibilidade no momento de formalizar o
elemento “título” para as unidades documentais. Em nenhum momento o
vincula às características físicas.
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Feita esta recapitulação, é possível refletir sobre como o vocabulário científico, em
nosso caso, o arquivístico - é um importante instrumento quando se trata de definir nossa
identidade. “Tipo documental” é um termo próprio, sem dúvida sujeito à discussão, que
mesmo à distância, não pode perder protagonismo devido à grande utilidade que
continua a proporcionar.
Que não seja esquecido o fato de que os nomes das coisas são o primeiro passo
para seu reconhecimento.
Não quero concluir sem mencionar que foi uma conversa com Ana Célia
Rodrigues, em Campos de Jordão, que me levou a empreender este trabalho.
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