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Arquivos são formados por documentos. Mas 
não são simplesmente documentos. São 
documentos produzidos ou acumulados por pessoas 
e instituições no desempenho de funções e 
atividades necessárias à sua existência. Isto quer dizer 
que, por sua natureza, os documentos de arquivo 
estão intimamente ligados aos motivos pelos quais 
foram produzidos, às funções que cumpriram porque 
representam o registro necessário de atos e fatos da 
vida em sociedade. Se, por um lado, o conceito geral 
de documentos transmite a ideia da materialização 
de uma informação, mediante a �xação, ou registro 
em um suporte, por outro, o conceito de documento 
de arquivo envolve também compreender que tipo 
de ato, ou qual fato deu origem àquele documento. 

São, portanto, duas as dimensões que devem 
ser compreendidas no processo de organização de 
arquivos. Uma delas é a dimensão do funcionamento 
dos órgãos produtores. É necessário compreender 
quais funções são realizadas, por quais instâncias 
administrativas (órgãos, entidades), sob que 
responsabilidade. Trata-se do contexto de produção 
dos documentos. A segunda dimensão é a do 
registro, da criação do documento em si, que 
identi�ca quais são os tipos de documentos que 
resultam de cada atividade, de cada ato. De acordo 
com a teoria arquivística e seus princípios, essas duas 
dimensões correspondem aos documentos e ao seu 
contexto de produção.

O estudo dos tipos documentais, ou tipologia 
documental, é uma área de estudo cada vez mais 
importante no meio arquivístico. Utilizando aportes 

da Diplomática, disciplina que estuda a estrutura 
formal e a autenticidade dos documentos, 
originou-se, a partir dos anos 1970, uma 
abordagem que aproxima esse estudo da 
Arquivologia, nomeado Diplomática 
Contemporânea. 

Como conta Heloísa Bellotto (2002), as origens 
da Diplomática Clássica remontam ao século XVII, 
quando monges jesuítas pesquisavam a 
autenticidade de um conjunto de documentos 
medievais. Com a Paleogra�a e o Direito 
Eclesiástico, a Diplomática partia da análise dos 
elementos constitutivos dos documentos para 
atribuir validade legal aos atos jurídicos. 

A Diplomática, por de�nição, ocupa-se da 
estrutura formal dos atos escritos de origem 
governamental e/ou notarial. Trata, 
portanto, dos documentos que, emanados 
das autoridades supremas, delegadas ou 
legitimadoras (como é o caso dos notários), 
são submetidos, para efeito de validade, à 
sistematização imposta pelo Direito”. 
(BELLOTTO, 2020, p. 13)

 
O Direito considera como ato jurídico todo 

aquele que tenha por �m imediato adquirir, 
resguardar, transferir, modi�car ou extinguir direitos 
(MEIRELLES, 2004). Dessa perspectiva, a criação dos 
documentos está subordinada à necessidade de 
expressar mudanças do status jurídico de uma 
situação ou a formalização de um direito. Daí nasce 
o conceito de documento diplomático, como 

 



•

“aquele em que se materializa e conforma um ato ou 
negócio pelo qual se cria uma situação jurídica nova, 
ou se modi�ca ou extingue uma já existente” 
(TAMAYO, 1996, p. 55). Resumindo, o objeto da 
Diplomática é a estrutura formal do documento que 
determina seu valor legal. A cada espécie de 
documento corresponde uma estrutura. 

Do ponto de vista da Arquivologia, por outro 
lado, o nascimento dos documentos atende a 
necessidades produzidas por um contexto 
administrativo. A de�nição utilizada pela 
Arquivologia diz que Arquivo é o conjunto de 
documentos produzidos ou acumulados por uma 
pessoa ou instituição no cumprimento de suas 
funções. Portanto, a existência desses documentos 
deve ser investigada do ponto de vista da instituição 
ou pessoa que os criou e/ou acumulou. Os princípios 
arquivísticos da Proveniência e da Ordem Original 
(ou organicidade) demonstram como a Arquivologia 
compreende os documentos a partir do estudo de 
seu contexto de produção. 

Ao �xar a identidade do documento em relação 
ao órgão produtor, o Princípio da Proveniência 
determina que os arquivos devem ser organizados 
em obediência à competência e às atividades da 
instituição ou pessoa legitimamente responsável 
pela produção, acumulação ou guarda dos 
documentos. Por outro lado, a organicidade 
demonstra como as relações administrativas 
orgânicas se re�etem nos conjuntos documentais.

Se considerarmos a perspectiva da Diplomática 
Clássica, o estudo diplomático do documento não 
seria su�ciente como ferramenta para compreensão 
da produção documental de um órgão. Mas ela pode 
contribuir para a validação da análise do contexto de 
produção, essência da Arquivologia, uma vez que 
compreende o documento “de dentro para fora, 
desde antes de sua criação, tomando-o enquanto 
potencialidade de presunção de prova das funções e 
atividades da entidade produtora.” (BELLOTTO, 
2015).  É aí que surgem os estudos de tipologia 
documental, que estabeleceram uma ligação de 
identi�cação entre a Diplomática Clássica e a 
Arquivologia. 

Para Bellotto (2002, p. 13), a tipologia 
documental  

[...] é a ampliação da Diplomática em direção 
à gênese documental, perseguindo a 
contextualização nas atribuições, 
competências, funções e atividades da 
entidade geradora/acumuladora. Assim, o 
objeto da Diplomática é a con�guração 
interna do documento, o estudo jurídico de 
suas partes e dos seus caracteres para atingir 
a autenticidade, enquanto o objeto da 
Tipologia, além disso, é estudá-lo enquanto 
componente de conjuntos orgânicos, isto é, 
como integrante da mesma série 
documental, advinda da junção de 
documentos correspondentes à mesma 
atividade.

Os estudos de tipologia documental se 
desenvolveram em diversos contextos, mas dois 
deles tiveram especial in�uência no Brasil. Na década 
de 1980, o Grupo de Trabajo de Archiveros 
Municipales de Madrid (1988) desenvolveu o Manual 
de Tipologia Documental de los Municípios, em que 
apresentavam a análise dos tipos documentais 
característicos da administração municipal 
espanhola. Na mesma época, assim como na Europa, 
no Canadá, a modernização da re�exão sobre os 
princípios arquivísticos demonstrava a importância 
da compreensão dos documentos do ponto de vista 
de seu contexto de produção, mas também de sua 
estrutura interna como ferramenta de validação dos 
atos. A atualização dos conceitos levou ao 
desenvolvimento da abordagem denominada 
Diplomática Contemporânea, em que o diálogo 
entre a informação e a estrutura documental 
possibilita a compreensão do conjunto de 
documentos (TOGNOLI; GUIMARÃES, 2011). Um dos 
exemplos dessa abordagem é a pesquisa realizada 
por Louise Gagnon-Arguin (1998), que estudou a 
tipologia dos documentos de organizações 
canadenses, desenvolvendo um manual, utilizado 
para consulta por muitos pro�ssionais de arquivo e 
como referência para novas pesquisas no Canadá e 
em outros países.



O próprio conceito de tipo documental, 
“con�guração que assume uma espécie documental 
de acordo com a atividade que a gerou” (CAMARGO; 
BELLOTTO, 2012), também demonstra essa ligação 
entre o objeto da Diplomática clássica, a espécie 
documental, e as funções desempenhadas pelos 
órgãos, representadas nos documentos, objetos da 
Arquivologia, numa lógica orgânica que só é 
compreensível quando entendida conjuntamente, 
associando os documentos ao seu contexto de 
produção. 

Por isso, é importante lembrar, como diz 
Luciana Duranti (1997), que a Arquivologia é 
determinada pelo conceito de vínculo arquivístico, 
que é a “rede de relacionamentos que cada 
documento estabelece com outros documentos 
pertencentes ao mesmo conjunto”. Esse vínculo é 
originário, porque existe desde o momento da 
produção do documento, e existe para todos os 
documentos de arquivo, de acordo com as 
condições determinadas pelo cumprimento da 
função que representa. A cada função, um conjunto 
de atividades devem ser realizadas e, portanto, 
determinados documentos serão produzidos. A 
relação estabelecida pelo vínculo arquivístico nada 
mais é do que a organicidade, a qualidade dos 
documentos de arquivo que “re�etem a estrutura, as 
funções e atividades da entidade produtora em suas 
relações internas e externas.” (CAMARGO; BELLOTO, 
2012)

Se o estudo da tipologia documental deu um 
novo enfoque à teoria arquivística, ele tem 
in�uenciado também o modo como os pro�ssionais 
de arquivo realizam as funções arquivísticas, 
principalmente a classi�cação e a avaliação 

documental. 

Gradativamente, os pro�ssionais vão adotando 
procedimentos de identi�cação arquivística, em que 
a análise do órgão produtor, para identi�cação das 
funções e atividades desempenhadas, associada ao 
estudo dos tipos documentais derivados dessas 
funções, proporcionam a elaboração de planos de 
classi�cação e tabelas de temporalidade mais 
consistentes. 

Mas para isso, é importante que continuem a 
surgir pesquisas sobre a tipologia documental 
especí�ca de cada área de atuação da sociedade. 
Este é um processo que tem se intensi�cado nos 
últimos anos no Brasil, com a publicação de novos 
estudos sobre a tipologia documental de diversas 
áreas de atuação, como organizações privadas 
(PAZIN, 2012); documentos contábeis (SILVA, 2016); 
arquivos pessoais (TRANCOSO; SILVA, 2013; TROTTA; 
LACERDA, 2019); documentos de arquitetura (VIANA; 
RODRIGUES, 2012) e de engenharia (COELHO; 
SCHMIDT, 2018); movimentos sociais (CAMOLEZE; 
TROITIÑO, 2020); e até de espécies documentais, 
como os recortes de jornal (CAMPOS, 2016), entre 
vários outros exemplos, que têm ampliado a 
visibilidade dos diferentes tipos documentais 
produzidos pelas organizações nas diversas 
instâncias sociais.

Ampliar a compreensão da realidade 
documental das instituições, por meio do estudo da 
tipologia documental e da publicação de pesquisas 
como as citadas anteriormente, é um elemento 
essencial para que os arquivos e seus pro�ssionais 
contribuam com a organização e com o acesso a 
acervos de grande valor para a sociedade.
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