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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é analisar como a metodologia de identificação dos tipos 
documentais, fundamentada nos parâmetros da diplomática contemporânea, 
aplicada nos conjuntos documentais referentes a Dança, permite compreender 
as peculiaridades desse campo informacional e, dessa forma, contribuir no 
tratamento e no uso das peças documentais. Apresenta o lugar do arquivo 
pessoal nos estudos contemporâneos da arquivística. Aborda os fundamentos 
teóricos e conceituais da diplomática contemporânea e o uso da metodologia de 
identificação arquivística para a investigação da gênese documental. Adota 
como método o estudo de caso, no contexto de uma pesquisa empírica 
descritiva, pautada na análise qualitativa dos dados, tendo como categorias de 
análise os elementos pertinentes à identificação dos tipos documentais mais 
recorrentes na área de Dança. Como resultado, apresenta a elaboração de um 
quadro de categorias documentais e um glossário parcial de espécies e tipos 
documentais identificados no arquivo pessoal de Lia Robatto, de modo a 
contribuir para a organização, a disseminação e a preservação de acervos de 
Dança. 
 

 
 Palavras-chave: Diplomática contemporânea. Identificação arquivística. Tipos 
documentais. Arquivo pessoal. Dança. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze how the methodology of identification of 
documentary types, based on the parameters of contemporary diplomatic, 
applied in the documentary sets related to dance, allows to understand the 
peculiarities of this type of collection and, in this way, to contribute to the 
treatment and use of documentary pieces. Presents the place of the personal 
archive in contemporary archival studies. It addresses the theoretical and 
conceptual foundations of contemporary diplomacy and the use of the archival 
identification methodology for investigating the documentary genesis. It adopts 
as method the case study, in the context of a descriptive empirical research, 
based on the qualitative analysis of the data, having as categories of analysis the 
elements pertinent to the identification of the most recurrent documentary types 
in the area of dance. As a result, it presents the elaboration of a table of 
documentary categories and a glossary of documentary species and types 
identified in the personal archive of Lia Robatto in order to contribute to the 
organization, dissemination and preservation of dance collections. 
 
 
Keywords: Contemporary diplomatic. Archival identification. Documentary 
types. Personal           archive. Dance. 
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 PASSO UM: INTRODUÇÃO 

 

Não é de hoje que arquivistas e pesquisadores da área vêm buscando 

caracterizar a natureza dos arquivos. E, “quando falamos da natureza de uma 

coisa, estamos falando da combinação específica de qualidades inerentes a ela 

por sua origem e constituição. [...] tentando caracterizar e descrever as 

propriedades ou atributos que ela possui” (EASTWOOD, 2016, p. 20). Nesse 

caso, quando tratamos de arquivos, estamos falando de uma criação social, ou 

seja, o arquivo enquanto produto da sociedade humana, seja ele, público ou 

privado.  Nos interessa, neste momento, os privados de âmbito pessoal, mais 

especificamente, o arquivo de dança de Lia Robatto. 

Para Hobbs (2016, p. 304), os arquivos pessoais “encontram-se numa 

curiosa posição, ao mesmo tempo dentro e fora, do desenvolvimento do 

pensamento arquivístico”. Por serem constituídos pelo desejo e pela 

necessidade de seus titulares, e não por razões administrativas ou institucionais, 

são eles, os titulares, que impõem a forma que o documento assume dentro do 

seu contexto de produção. Para Luciana Duranti (1994) isso explicaria o fato pelo 

qual muitos dos tipos documentais, encontrados em arquivos pessoais, ficarem 

fora do alcance da análise diplomática clássica, como é o caso de alguns dos 

tipos encontrados no acervo de Lia Robatto, contemplados neste estude, mas 

que podem ser analisados pela Diplomática Contemporânea. 

Quando surgiram as primeiras instituições arquivísticas, elas 
foram definidas e defendidas como sustentáculos dos direitos do 
cidadão e do Estado [...]. A razão de ser do arquivar e dos 
arquivos era atender aos interesses do direito, da administração 
e da história. As discussões contemporâneas ligam os objetivos 
dos arquivos e o papel das instituições arquivísticas a 
necessidades e interesses sociais [...] e giram em torno de 
questões relacionadas à responsabilidade, à identidade, à 
inclusão e à justiça social. (MACNEIL, 2016, p. 08) 

 

Ou seja, o arquivo como lugar do simbólico, da criatividade, das 

subjetividades e sociabilidades, se distanciando da ideia utópica de verdade, e 

como único fim, o de prova. Nessa premissa, diversos pesquisadores1 apontam 

                                                           
1 No Brasil, destacamos as pesquisas de Heloísa Bellotto, Ana Maria Camargo, Ana Célia 
Rodrigues, Roseli Curi Rondinelli, Maria Celina S. Silva, Lúcia Veloso, Luciana Heymann, entre 
outros. 
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que na década de 1980, o arquivo se tornou objeto de novos investimentos 

intelectuais em vários campos disciplinares, entre eles a linguística, a história e 

a antropologia.  Esse novo cenário provocou uma mudança na abordagem 

tradicional, segundo a qual os arquivos eram vistos como repositórios de 

documentos, configurando-se, na atualidade, como lugar de produção e não 

simplesmente de guarda do conhecimento (HEYMANN, 2012), num processo de 

construção de uma memória coletiva, incluindo outras narrativas e outros atores.   

Entretanto, por resultarem de uma lógica particular de arquivamento e, 

muitas vezes, interrogarem os próprios limites dos princípios teóricos da 

arquivística, os arquivos pessoais precisam ser estudados e organizados 

levando em consideração suas peculiaridades. Estes arquivos “são controlados 

por pessoas físicas [...] e, por estarem fora do contexto administrativo ou 

institucional, são eles que ditam a forma que os documentos assumem, os 

gêneros de sua escrita e as mudanças realizadas durante o uso” (HOBBS, 2016, 

p. 303). 

Ainda, segundo Hobbs (2016), essa liberdade está refletida também no 

arranjo documental dado pelo próprio titular ao seu acervo, podendo sofrer 

diversas alterações ao longo do tempo, seja pela nova utilidade que esse 

documento possa vir a ter, seja por abandono de projetos, por perda de parte do 

acervo, entre outros. 

Nesse contexto se insere o arquivo pessoal da dançarina e coreógrafa Lia 

Robatto. Figura de destaque na história da Dança na Bahia, em especial da 

Dança Experimental2. Lia Robatto foi aluna, assistente e seguidora da polonesa 

Yanka Rudzka - uma das pioneiras da Dança Moderna3 no Brasil – contribuindo 

para o desenvolvimento e consolidação da Dança na Bahia.  

                                                           
2 Segundo Lia Robatto, as suas coreografias “refletem diferentes posturas estéticas sem 
compromissos pré-determinados. [...] essas experiências dependem sobretudo do contexto 
circunstancial de cada trabalho[...] e da interação das minhas propostas coreográficas com o 
elenco de dançarinos que integram cada novo espetáculo” (ROBATTO, 1994, Apêndice 
espetáculo Criação do Mundo). 
3 Segundo os historiadores Paul Boucier e Sally Banes, considera-se que o surgimento da Dança 
Moderna se deu no final do século XIX e início do século XX, principalmente nos Estados Unidos 
e Alemanha, num contexto reativo ao balé clássico e seus códigos de movimentação tradicional. 
Embora, já no século XVIII, o francês Jean-Geoges Noverre inicia suas propostas de reformas 
das óperas-balés, impulsionando, de alguma forma, um pensamento mais moderno para a 
dança, com esforços para uma evolução em direção ao realismo de assuntos, da técnica e rumo 
à expressão da sensibilidade.   No Brasil, a Dança Moderna é trazida na década de 1930 pela 
gaúcha Frieda Ullman (Chinita Ullman) e pela moscovita Nina Verchinina. Ullman foi aluna de 
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O acervo de Lia Robatto configura um conjunto documental rico e 

diversificado, tanto pelos tipos documentais que abriga, quanto pela 

potencialidade que seu conteúdo representa para diferentes pesquisas, 

principalmente as relacionadas à Dança, mas também à música e ao teatro, além 

da própria compreensão dos arquivos pessoais como lócus de produção de 

conhecimento e potencial memorialístico. São documentos referentes as suas 

atividades pessoais, intelectuais e profissionais, e sobre esta última, destaque 

especial aos processos de criação artística, documentados em mais de 40 

espetáculos, cujos os tipos documentais, conforme dito anteriormente, são 

objeto deste estudo. Trata-se de notações coreográficas, estudos de palco e 

figurino, conceitos de criação cênica, entre outros. 

Desse modo, temos a Dança como informação, a partir da materialização 

dos processos a serem estudados, fazendo emergir outros saberes e discussões 

relevantes para a pesquisa na área. Para Frohmann (2008), é nesse conceito de 

materialidade que se estabelece a ponte entre a informação e às práticas sociais 

e públicas da informação.  

O conceito de informação que adotamos está fundamentado nos estudos 

que Araújo (2014) apresenta sobre os avanços teóricos e conceituais da Ciência 

da Informação quanto ao seu objeto, segundo o qual passa a compreender que 

a informação é a medida da alteração que os dados provocam numa estrutura 

de conhecimento. 

Algo não é mais compreendido como informativo em si. Os 
dados (aquilo que tem existência material) possuem uma 
dimensão objetiva - e ela define um certo horizonte de 
possibilidades de significado. Mas o conhecimento do sujeito 
também estabelece um horizonte de compreensão, por ser 
composto de coisas “já sabidas” e por quadros de sentido nos 
quais o já sabido se acomoda. A informação emerge do encontro 
dessas duas esferas: aquilo que o dado “diz” e aquilo que o 
conhecimento “permite” compreender do dado. Tem-se aqui um 
quadro de compreensão da informação mais complexo. Pode-se 
dizer que a “dimensão semântica” identificada por Shannon e 
Weaver foi, então, incorporada à Ciência da Informação. [...] 
esse “algo” identificado como “informação”, obtido no processo 
de interação entre dados e conhecimento, não era definido 
apenas pelo sujeito específico, um sujeito individual, isolado, 
destacado do mundo e do convívio com outros. Antes, os 

                                                           
Wigman, e funda a primeira escola de dança de São Paulo, em 1932. Verchinina teve grandes 
influências de Isadora Duncan e abre uma escola no Rio de Janeiro em 1954 (BRITO, 2006). 
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contextos específicos (as realidades históricas, políticas, 
econômicas, culturais) são parcialmente determinantes do 
processo. [...] ninguém conhece sozinho, necessidades e usos 
de informação são coletivamente formados. [...]. Ou seja, as 
pesquisas desenvolvidas nas últimas duas décadas 
evidenciaram o caráter essencialmente contextual e 
intersubjetivo dos fenômenos informacionais. (ARAÚJO, 2014, 
p.16-17) 

 

O desenvolvimento desta pesquisa, nesse campo informacional, pretende 

tornar aparente as singularidades desse tipo de documentação, evidenciar a 

relação entre o contexto de produção dos documentos e os próprios 

documentos, além do próprio entendimento de arquivos pessoais como lugar de 

construção de sentidos, a partir dos usos e da circulação a que estão 

submetidos. Lembrando, conforme alertam Panisset e Sobral (2016, p. 23), para 

não confundirmos “o contexto de produção do arquivo pessoal com seu potencial 

de uso informacional, para que os documentos não percam aquilo que os torna 

únicos: a capacidade de representar a atividade que lhes deu origem”. 

No caso específico dessa pesquisa, nos debruçaremos sobre os tipos 

documentais oriundos dos processos de criação e do entendimento do contexto 

que lhes deram origem.  

Portanto, norteia esta pesquisa o pressuposto de que em arquivos pessoais 

é comum encontrarmos tipos documentais que não apresentam as mesmas 

estruturas, intrínsecas e extrínsecas, daqueles documentos nomeados como 

“convencionais” no campo da arquivística, ou seja, pertencentes a uma das 

categorias documentais – normativos, de assentamento, de ajuste, 

comprobatórios, enunciativos e de correspondência – mas, que possuem marcas 

enunciativas próprias das atividades do titular e do arranjo feito por este, capazes 

de revelar elementos de identidade e contexto de produção. Estes elementos 

dizem respeito não somente a sua estrutura física (gênero, suporte, formato e 

forma), como também, ao seu conteúdo (função, atividade), fornecendo as 

informações necessárias para denominar o tipo e a série documental na 

construção desse fundo e, também, entender os rastros de memória da titular e 

da própria história da Dança. 

Entendemos que cada vez que registramos uma ação criamos um novo 

enunciado. Por isso, “escrevemos em domínios de discurso identificáveis, 
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mobilizamos formas reconhecíveis para localizar nossa atividade, percebemos 

possibilidades, formulamos intenções e fazemos com que nossos enunciados 

sejam inteligíveis para nossos leitores” (BAZERMAN, 2011, p. 67). Essa 

tipificação, própria das especificidades dos campos disciplinares, ou de 

atividades diversas, nem sempre estiveram ao alcance dos estudos da 

Diplomática. 

Essa preocupação já aparece nas pesquisas de Paola Carucci e Luciana 

Duranti, ao perceberem a possibilidade de ampliação dos estudos da 

Diplomática Clássica de modo a contemplar os documentos arquivísticos 

contemporâneos – em especial os digitais – e assim, com este novo olhar, 

“lançados sobre os documentos, aliando, de forma inquestionável, sua estrutura 

e sua natureza ao princípio da proveniência e ao contexto de produção” 

(BELLOTTO, 2006, p. 18), nasce a Diplomática Contemporânea.  

Destarte, já “no final do século XX e início do XXI, a Diplomática 

Contemporânea toma corpo, e passa a fornecer subsídios para a análise 

documental por meio do estudo da tipologia documental” (TOGNOLI, 2013). A 

etapa da identificação dos tipos documentais, fundamentada na abordagem da 

diplomática contemporânea, demonstra a efetiva contribuição desta disciplina 

para a construção teórica da arquivística (RODRIGUES, 2008). 

Desse modo, identificar os tipos documentais e as circunstâncias para as 

quais foram criados contribui para a construção de discursos identificáveis, de 

enunciados próprios de uma atividade ou campo de conhecimento e, em nosso 

caso, o da Dança. 

Diante do exposto, delimitamos como objeto de estudo os tipos 

documentais encontrados no acervo de Lia Robatto, mais especificamente, 

aqueles produzidos durante o processo de criação de uma ação cênica4, tendo 

como objetivo geral: analisar como a metodologia de identificação dos tipos 

documentais, fundamentada nos parâmetros da diplomática contemporânea, 

aplicada nos conjuntos documentais referentes a Dança, permite compreender 

                                                           
4 Optamos por utilizar a expressão ação cênica, entendendo-a como qualquer ação presente em 
uma coreografia, em um espetáculo, em uma montagem ou apresentação. 
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as peculiaridades desse campo informacional e, dessa forma, contribuir no 

tratamento e no uso das peças documentais.  

Para tanto, traçamos como objetivos específicos: discutir o lugar dos 

arquivos pessoais na teoria arquivística, tendo a Dança como campo 

informacional; apresentar os fundamentos teóricos e metodológicos da 

diplomática contemporânea aplicada aos arquivos pessoais; discutir a relação 

da metodologia de identificação e organização no âmbito do tratamento técnico 

documental arquivístico; e, estudar os tipos documentais levantados no acervo 

pessoal de Lia Robatto, mas, especificamente, os referentes aos processos de 

criação. 

A pesquisa está estruturada em seis seções, sendo o primeiro passo esta 

INTRODUÇÃO ao tema de pesquisa, a justificativa, os objetivos e uma breve 

contextualização do aporte teórico que nos fundamenta. 

No PASSO DOIS apresentamos o percurso metodológico, o método do 

estudo de caso, a delimitação do universo pesquisado, as características dos 

interlocutores e as técnicas e instrumentos de pesquisa e de análise.  

Na PASSO TRÊS abordamos o conceito de arquivo pessoal, suas 

características e peculiaridades, além do crescente interesse dos pesquisadores 

nesta temática. Apontamos os referenciais teóricos de apoio na delimitação e 

compreensão do objeto estudado, a interlocução da Arquivologia com a 

Diplomática, e a metodologia de identificação arquivística aplicada em acervos 

pessoais.  

Na PASSO QUATRO dialogamos com o arquivo da dançarina, 

apresentando a titular, um pouco da história da Dança e do contexto de produção 

e acumulação dos documentos. Também, apresentamos alguns resultados da 

organização feita em seu acervo.   

No PASSO CINCO apresentamos o estudo dos tipos documentais oriundos 

dos processos de criação do acervo pessoal de Lia Robatto. Discute-se a 

importância da identificação dos tipos documentais e do contexto de produção a 

partir da perspectiva Arquivística e das Artes Cênicas, e sua aplicabilidade nos 

documentos do acervo de Robatto. 
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Por fim, nas CONSIDERAÇÕES, refletimos sobre o processo e os 

resultados obtidos no desenvolvimento da pesquisa. 

Gostaria, ainda, de ressaltar que o título principal deste trabalho, Passos 

da Dança, foi inspirado no nome da obra escrita por Lia Robatto e Lúcia 

Mascarenhas (2002), em que apresentam um pouco da história da Dança e de 

sua implantação e desenvolvimento na Bahia. Também, informar que este 

trabalho se insere no campo da Ciência da Informação e da Arquivologia, 

portanto, mesmo tendo como estudo de caso um acervo de Dança não iremos 

nos debruçar nos princípios e métodos desse campo do conhecimento, 

apresentando, apenas, alguns dados históricos e conceitos da área relevantes 

para a nossa pesquisa e para o entendimento deste campo informacional. 
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2 PASSO DOIS: O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Pesquisar é como um raio de luz que ao iluminar um objeto nos 
oferece uma perspectiva, mas se a luz for aumentando 
poderemos ver outros ângulos, outros lados... e assim nossa 
percepção também vai sendo ampliada podendo mudar a nossa 
ideia quanto à forma, o tamanho, à cor. Pesquisar é escrever um 
soneto de luz. A luz que parte do objeto, mas que se concretiza 
na clareza de novas ideias de um universo multifacetado de 
pesquisas, de arte e de vida (TUZZO, 2016, p. 130). 

 

Partindo deste entendimento, o primeiro raio de luz, que nos instigou à 

pesquisa, incidiu sobre o acervo pessoal da dançarina e coreógrafa Lia Robatto, 

mais precisamente em janeiro de 2015, quando do convite para participar do 

projeto Acervo Lia Robatto: Memória e Dança na Bahia5. O projeto tinha como 

objetivo organizar o acervo pessoal de Robatto, constituído por cerca de dez mil 

itens documentais, reunidos ao longo de mais de 50 anos de trajetória 

profissional. O projeto previa todas as etapas de organização da documentação 

- recepção, higienização, avaliação, identificação, classificação/arranjo, 

acondicionamento e descrição – e, também, de disseminação e acesso6 ao 

acervo organizado7.   

Dentro das etapas descritas acima, o trabalho de identificação dos 

documentos e levantamento das espécies e tipos documentais foi o que, naquele 

momento, nos possibilitou compreender “em que medida e de que forma o 

arquivo se relaciona à trajetória de seu produtor” (FUNDAÇÃO OSWALDO 

CRUZ, 2015, p. 23) e quais as circunstâncias de produção e os usos destes 

documentos, auxiliando nos procedimentos seguintes de classificação, arranjo e 

descrição. Não era o objetivo do referido projeto fazer um estudo dos tipos 

                                                           
5 Projeto viabilizado através do edital Restauração e Digitalização de Acervos Arquivísticos 
Privados – 2014, do Governo Estadual da Bahia, através da Secretaria de Cultura/ Fundação 
Pedro Calmon, e apoio institucional da Escola de Dança da FUNCEB. Contou com uma equipe 
de trabalho multidisciplinar, sendo responsável pela consultoria técnica de arquivo, Aurora 
Freixo; execução arquivística, Ivana B. S. Severino; curadoria e coordenação, Suki VB 
Guimarães; produção executiva, Cândida Xavier e participação em todo processo de Lia Robatto. 
6 As etapas do tratamento documental e o resultado da organização deste acervo podem ser 
conferidos em Severino (2015).  
7 Após finalizada a organização de toda a documentação entregue ao projeto, conforme edital, o 
fundo Lia Robatto foi doado para o Centro de Memória da Bahia/ Fundação Pedro Calmon, que 
além da custódia está responsável em recolher e proceder o tratamento documental dos novos 
documentos que serão incorporados ao acervo, já que se trata de um fundo aberto. 
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documentais identificados no acervo, mas ficava evidente que, conforme a luz 

sobre o meu objeto de pesquisa se ampliava, novas ângulos se iluminavam. 

 Sendo assim, nesta pesquisa, que ora apresentamos, novamente nos 

debruçamos sobre essa documentação, mas agora com os holofotes voltados 

para o estudo dos tipos documentais do arquivo de Lia Robatto, mais 

especificamente, para os documentos produzidos durante o processo de criação 

da ação cênica, recuperando, indiretamente, o próprio ato propulsor do registro 

e seu conteúdo informacional. 

Para escrita desse trabalho, e em todo processo de pesquisa e 

levantamento bibliográfico, buscamos compreender o debate em torno do 

conceito de arquivo, do que seria público e privado, pessoal e social, 

pesquisando autores que discutam o papel social do arquivista e a importância 

da preservação de documentos para a memória social. Isto porque, partimos da 

perspectiva de que, assim como a informação, as nossas escolhas não são 

neutras, e quando decidimos por uma metodologia de trabalho nossa ação 

reflete nossos interesses e nossa posição social, ideológica, de classe, de 

gênero, entre outros. 

Portanto, a perspectiva apresentada nessa pesquisa leva em consideração 

a importância dos contextos de produção informacional e do contexto da 

memória social, por compreender que ambos se sobrepõem e se atravessam, já 

que os arquivos pessoais expressam a vida do titular e suas redes de 

relacionamento, pessoais e profissionais.  

Apresentamos a seguir o percurso metodológico adotado e os principais 

passos para que os resultados almejados fossem atingidos.  

 

 

2.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Segundo Rodrigues (2008, p. 20, grifo da autora), “no campo da 

arquivística, o termo pesquisa envolve questões relativas à natureza, 

metodologia e finalidade no que se refere à busca progressiva de conhecimento 

na área”. Nesse sentido, define pesquisa em arquivística como aquela: 



22 
 

realizada sobre qualquer tema ou questão referente à área de 
conhecimento (formação profissional, conservação, avaliação, 
organização, descrição, acesso, políticas públicas, gestão de 
documentos, história dos arquivos) ou que se relaciona 
diretamente com as práticas vivenciadas pelo arquivista em sua 
rotina de trabalho [...]. (RODRIGUES, 2008, p. 20 -21) 

 
 

Para tanto, se faz necessário a escolha de um conjunto de procedimentos 

técnicos e intelectuais para que a investigação científica responda aos objetivos 

do que se está pesquisando. 

O delineamento do tipo de pesquisa, de acordo com Gil (2008, p.49), 

“refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, 

envolvendo tanto a sua diagramação quanto a previsão de análise e 

interpretação dos dados”, ou seja, é a etapa em que o pesquisador “passa a 

considerar a aplicação dos métodos [...] que proporcionam os meios técnicos 

para a investigação”.  

Em nossa pesquisa, adotamos como método o estudo de caso, no contexto 

de uma pesquisa empírica descritiva. O estudo de caso, como método científico, 

possibilita investigar um fenômeno dentro de um determinado contexto. Em 

nosso caso, o recorte empírico consiste no estudo dos tipos documentais 

produzidas por Lia Robatto no exercício de suas atividades enquanto coreógrafa. 

De acordo com Jung (2004) o estudo de caso, normalmente, é realizado 

a partir de um caso em particular, e, posteriormente é realizada uma análise 

comparativa com outros casos, fenômenos ou padrões existentes. Foi desta 

forma que procedemos em nossa pesquisa, partindo, inicialmente, da 

identificação tipológica dos documentos do acervo pessoal de Lia Robatto e, 

adiante, pesquisando outros acervos disponíveis na internet8 ou citados em 

pesquisas acadêmicos, a exemplo dos trabalhos de Silva (2007); Rodrigues 

(2008; 2012); Carvalho (2009); Camargo e Goulart (2007); Rossi (2009). Assim, 

também, procedemos na apresentação da análise dos tipos documentais, na 

qual, como recurso de ilustração, selecionamos alguns documentos do acervo 

                                                           

8 Ver: Acervo Klauss Vianna < http://www.klaussvianna.art.br/>; Acervo Museu da Dança 
<<http://acervomuseudadanca.com.br/>; Acervo Mariposa <http://acervomariposa.com.br/>; 
Funarte <http://www.funarte.gov.br/cedoc/>, entre outros. 
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estudado, cujo tratamento e organização foram aplicados igualmente aos 

demais. 

Para o levantamento dos tipos documentais do acervo de Lia Robatto 

utilizamos como ferramenta a metodologia de identificação arquivística. De 

acordo com Rodrigues (2012, p. 204), “a base metodológica da identificação é a 

aplicação de maneira direta dos princípios da proveniência e o da ordem original 

[...]”, podendo ser considerada, dessa forma, a “sua melhor ferramenta”, já que 

são estes princípios que norteiam a arquivística.  

É uma tarefa de natureza intelectual, com rigor científico, e que auxiliará 

no reconhecimento da gênese documental. Como explica Rodrigues (2008): 

 

O procedimento da identificação é realizado a partir de um 
conjunto de atividades integradas, com unidade metodológica, 
cujas tarefas são desenvolvidas a partir da seguinte ordem: 
primeiro identifica-se o “organismo produtor (evolução orgânica 
e competências administrativas), depois o elemento funcional 
(competências, funções e atividades), logo o tipo documental 
(procedimento administrativo e tramitação) e, por último, a 
delimitação da série documental” (RODRIGUES, 2008, p. 69).  

  

 A metodologia da identificação arquivística, ainda segundo Rodrigues 

(2012, p. 200) encontra na abordagem da diplomática contemporânea “seus 

fundamentos teóricos e metodológicos, demonstrando a efetiva contribuição 

desta disciplina para a construção teórica da arquivística”.  

Outro procedimento foi a realização de entrevistas com profissionais da 

Dança. Para Yin (2005), no estudo de caso, partimos para uma investigação 

empírica que abrange técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos. Nessa 

pesquisa empírica são recolhidos dados a partir de fontes diretas com o tema 

pesquisado, ou seja, com pessoas que conhecem, vivenciam ou tem 

conhecimento sobre o tema, o fato ou situação pesquisada. Por isso a 

importância da escolha e delimitação do universo de pesquisa e dos 

instrumentos de coleta de dados para uma análise qualitativa dessas 

informações. A seguir apresentamos nossas escolhas de pesquisa. 
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 2.1.1 Universo e Interlocutores  

Selecionamos como interlocutores dançarinos e professores, que atuam, 

ou já atuaram, como coreógrafos e/ou pesquisadores em Dança, e que já 

desenvolveram, ou ainda desenvolvem, alguma atividade profissional na Escola 

de Dança da Universidade Federal da Bahia, partindo do pressuposto de que a 

referida escola, por ser a primeira Escola de Dança a nível universitário do país, 

estabeleceu-se como uma importante instituição para consolidação da Dança 

como área do conhecimento, assim como, exerce papel fundamental na 

dinamização da produção artística, desenvolvendo projetos cujo alcance 

ultrapassam os interesses específicos da instituição, atingindo as comunidades 

local, nacional e internacional. E, portanto, apresenta-se como um lugar legítimo 

para tal pesquisa. 

Para esse diálogo, convidamos Beth Rangel9, Carmen Paternostro10, 

Daniela Guimarães11, Antrifo Sanches12 e Lia Robatto13. Não foi possível, no 

prazo disponível para as entrevistas, o diálogo com Antrifo Sanches e Daniela 

Guimarães, devido a incompatibilidade de nossas agendas. 

                                                           
9 Professora da Escola de Dança da UFBA desde 1979. Graduada em Licenciatura em Dança e 
Dançarino Profissional pela UFBA. Atua nas Artes, Dança e Educação com ênfase nos seguintes 
temas: arte com tecnologia educacional, gestão administrativa cultural, projetos comunitários. 
Desde março de 2015 coordena o Curso Noturno de Licenciatura em Dança/UFBA. Esteve na 
direção artística do Grupo Experimental de Dança da UFBA. 
10 Professora e vice-Diretora da Escola de Dança da UFBA. Dançarina, Coreógrafa e Diretora de 
espetáculos. Desenvolve atividades extensionistas em Dança com Universidades e instituições 
alemães em conexão com a Universidade Federal da Bahia. Professora permanente do 
Programa de Pós-Graduação em Dança com atuação em Análise e configurações estéticas em 
Dança. 
11 Professora efetiva da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Doutora em Artes 
Cênicas pela Universidade Federal da Bahia. Atua principalmente nos seguintes segmentos: Interação de 
linguagens cênicas; Criação Cinematográfica em Dança, Corpo e composição; Improvisação como 
linguagem cênica no diálogo com o Cinema/Video/ Fotografia e novas mídias. Nos últimos anos vem 
ministrando workshops no Brasil e exterior sobre Improvisação e Composição na interação de linguagens, 
Contato-Improvisação e de Processos Criativos de corpo para Vídeo e Cinema. 
12 Possui Graduação em Pedagogia da Dança pela Folkwang Hochschule Essen - Alemanha 
(1990), Mestrado em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (2006) e Doutorado em 
Educação, também pela Universidade Federal da Bahia (2013). Professor da Escola de Dança 
da Universidade Federal da Bahia desde outubro de 1994. Atualmente é Coordenador do Curso 
de Licenciatura em Dança na modalidade Educação a Distância - UFBA/UAB e Diretor Artístico 
da companhia pública de dança Balé Teatro Castro Alves em Salvador. 
13 Esta entrevista com Lia Robatto foi importante já que durante a organização de seu acervo 
diversos documentos receberam nomenclaturas diferentes para atividades, que a priori, tinham 
a mesma finalidade, mas naquele momento, pelo montante de trabalho e prazos a cumprir, não 
foi possível estudar mais profundamente e, agora, precisam ser revistas, motivo pela qual a 
pesquisa atual se faz necessária. 
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Para que os entrevistados ficassem bem à vontade deixamos a critério 

deles a escolha do local para entrevista. O tempo de duração previsto foi de, 

aproximadamente, 40 minutos a uma hora.  

 

2.1.2 Instrumento de pesquisa  

O instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista semiestruturada 

(APÊNDICE A), individual e presencial, com o entendimento de que, em nosso 

estudo, a entrevista cumpri mais um papel como fonte de pesquisa, dentro da 

proposta apresentada, do que, de fato, um levantamento de dados. Segundo 

Duarte (2004), as entrevistas qualitativas possibilitam a abordagem de diferentes 

assuntos, tendo o entrevistador a liberdade de introduzir perguntas adicionais.  

As entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja 
mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de 
universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, 
em que os conflitos e contradições não estejam claramente 
explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas 
permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em 
profundidade, coletando indícios dos modos como cada um 
daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e levantando 
informações consistentes que lhe permitam descrever e 
compreender a lógica que preside as relações que se 
estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais 
difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados. 
(DUARTE, 2004, p. 215) 

 

Essa flexibilidade, proporcionada pela entrevista semiestruturada, permitiu, 

de fato, um diálogo com os participantes, cujo objetivo principal era discorrer 

sobre a documentação produzida pelo entrevistado no exercício de suas 

atividades como coreógrafo e contrapor com a documentação selecionada no 

acervo de Lia Robatto, apresentada durante a entrevista. 

Para tanto, o roteiro de entrevista foi organizado de modo a abordar três 

questões distintas, porém, complementares. A primeira abordagem diz respeito 

a rotina de trabalho de um coreógrafo no processo de montagem de um 

espetáculo e a documentação produzida no exercício dessa função. Nossa 

intenção é averiguar se nas narrativas dos entrevistados conseguimos 

reconhecer semelhanças nos vestígios documentais do acervo de Lia Robatto. 

Se é possível identificar as mesmas atividades e os mesmos tipos documentais 
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nas atividades realizadas por estes profissionais, em contextos e momentos 

distintos.  

Na segunda seção, tomamos como referência os mecanismos apontados 

por Troitiño (2015) como necessários para o processo de nomeação de 

documentos e seus respectivos objetos.  Sendo eles: 

Nomear: ato de dar nome pautando-se em critérios previamente 
estabelecidos, podendo ser amparado na legislação, em 
manuais, em padrões formulares, na história ou em qualquer 
outra base de apoio. 

Reconhecer: processo vinculado à identificação documental. Por 
si só, apenas é possível reconhecer um documento e, 
imediatamente, o nome que lhe é conferido quando esse nome 
já está bem consolidado. 

Denominar: implica em dar um nome designativo, envolvendo 
fixação e determinação. É uma espécie de chamamento, no 
sentido de confirmação da conexão estabelecida entre o objeto 
e a expressão que o designa. (TROITIÑO, 2015, p. 160, grifo 

nosso). 

 

Tendo estas definições como referência, apresentamos alguns 

documentos do acervo de Robatto e as nomenclaturas que utilizamos para 

descrevê-los, no intuito de investigar se há o reconhecimento, por parte dos 

entrevistados, de algum desses tipos documentas e se o nome dado por nós, 

aos documentos, corresponde as atividades realizados por eles no exercício da 

função. Também, utilizamos o quadro de categorias documentais elaborado por 

Carvalho (2009) – a partir de estudo feito com outros autores do campo das artes 

cênicas –, para verificar com os entrevistados se estas categorias, previamente 

denominadas por este pesquisador, contemplam os documentos e atividades por 

eles desenvolvidas. 

E por último, abordamos questões relativas as políticas de produção, 

preservação e disseminação de arquivos de Dança, de modo a apreender o 

significado que tem essa documentação para os seus produtores, e a 

importância desse campo informacional. 
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2.1.3 Análise 

Uma das principais características da Dança é sua natureza efêmera e 

imaterial, já que a ação cênica tem sua existência diretamente ligada ao tempo 

de duração da apresentação. Porém, ela deixa rastros, tanto no material 

produzido para os ensaios, como nos materiais de divulgação, repercussão, 

estudos e outros.   

São nesses “vestígios”, em especial, nos produzidos no processo de 

criação cênica, que estamos propondo esse estudo. Sendo assim, temos como 

categorias de análise os elementos pertinentes à identificação dos tipos 

documentais mais recorrentes na área de Dança, levantadas no acervo de Lia 

Robatto e confrontadas nas entrevistas.   

A identificação destes tipos documentais, para que sirvam, seguramente, 

“como fontes de informação, requer, necessariamente, alguma aproximação 

como universo e os procedimentos de pesquisa da área [...], que devem ser 

consideradas [...] no desenvolvimento de diretrizes para a constituição de seu 

patrimônio documental (CARVALHO, 2009, p. 54)”.  

Ao nomear um documento não estamos apenas batizando-o com algum 

nome aleatório, mas sim atribuindo significado. No caso do tipo documental, 

“justamente por ser modelo, a combinação de elementos – o tão difundido critério 

de aliar a espécie à função –, pode mudar totalmente a possibilidade do uso 

legal-administrativo da unidade documental" (TROITIÑO, 2015, p. 160). 

Na pesquisa de Carvalho (2009) o autor apresentou um panorama teórico 

do entendimento de pesquisadores da área de artes cênicas (e aqui se enquadra 

a Dança) a respeito dos diferentes tipos e suportes documentais originários de 

um espetáculo cênico, e o esforço em descrevê-los ou agrupá-los em categorias 

documentais, geradas a partir ou diretamente das encenações.  Essas 

categorias “permitem que os documentos sejam agrupados não apenas de 

acordo com sua natureza material e funcionalidade original, mas também em 

conformidade com o contexto [...] de sua produção e de sua proveniência” 

(CARVALHO, 2009, p. 68). 

Portanto, em nossa pesquisa consideramos como elementos primordiais 

para nomear, reconhecer e denominar documentos a análise do discurso 



28 
 

praticado pelos diferentes interlocutores (entrevistados, titular do acervo e fontes 

pesquisadas) e a detecção das similaridades semânticas presentes nesses 

discursos; o levantamento das espécies e dos tipos documentais resultantes das 

atividades realizadas no processo de criação e realização cênica;  e a elaboração 

de uma terminologia resultante do esforço de sistematização das informações 

recolhidas, apresentada na forma de um glossário terminológico. 

O glossário é um documento elaborado tendo em vista um público-alvo de 

uma determinada área do conhecimento, e com o objetivo de definir e descrever 

termos que facilitem a comunicação e colaborem na disseminação e acesso da 

informação. Normalmente é produzido, concomitantemente, com outras etapas 

do projeto ou pesquisa – como é o nosso caso –, e está em constante construção 

e/ou atualização. 

Para Marlice Borges (1998; p.142): 

O uso de um termo específico em uma disciplina técnico 
científica pressupõe o conhecimento da configuração desse 
espaço conceitual e o papel e o lugar desse termo nesse sistema 
estruturado do conhecimento. [...]. O ato de “fazer ciência” 
pressupõe o ato de “falar ciência”, “ler ciência”, adentrar um 
mundo que tem um código e precisa ser dominado, se quisermos 
nos apropriar do conhecimento. Na verdade, não existe ciência 
encerrada em si mesma, sem formas próprias de expressão. É 
necessário, então, comunicar ciência. E, mais uma vez, a língua, 
sob um figurino especializado, é a protagonista que 
desempenha o papel de ajudar a escrever a ciência. Explica-se, 
assim, também, o papel das terminologias na expressão dos 
saberes humanos. (apud BERNARDON; SILVEIRA, 2003, p. 66) 

 

Deste modo, nosso objetivo não é legitimar uma proposta final e acabada 

de quadro de categorias documentais e glossário terminológico para a área de 

Dança, mas mapear os termos identificados na documentação estudada e 

repertoriar, do ponto de vista conceitual, a atividade de montagem de um 

espetáculo, que toma como referência o acervo de Lia Robatto sob o ponto de 

vista de outros profissionais da Dança.  

O repertório tem o objetivo de apreender os termos frequentemente 

utilizados no discurso da comunidade da Dança, ou seja, o ato de “falar ciência”, 

para evidenciar a diversidade de abordagens e objetos. Por outro lado, visa, ao 

reduzir a ambiguidade entre os termos, possibilitar a identificação e a reflexão 
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sobre as diferentes questões que essa terminologia enuncia – o “ler ciência”.  E, 

a partir do compartilhamento dessas informações levantadas na pesquisa, 

espera-se fomentar outros estudos científicos dessa natureza e, assim, contribuir 

para a organização, a disseminação e a preservação de acervos de Dança. 

O semiólogo Rolando Barthes (1973), ao estudar a análise estrutural da 

narrativa nos apresenta uma excelente reflexão: 

 
Inumeráveis são as narrativas do mundo. Há em primeiro lugar 
uma variedade prodigiosa de gêneros, distribuídos entre 
substâncias diferentes, como se toda matéria fosse boa para que 
o homem lhe confiasse suas narrativas: a narrativa pode ser 
sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, pela 
imagem, fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada de 
todas essas substâncias; está presente no mito, na lenda, na 
fábula, no conto, na novela (...) na pintura, no vitral, no cinema, 
nas histórias em quadrinhos, no fait divers, na conversação. 
Além disso, sob essas formas quase infinitas, a narrativa está 
presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as 
sociedades (...) internacional, trans-histórica, transcultural, a 
narrativa está aí, como a vida. (BARTHES, 1973, p.19-20) 
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3 PASSO TRÊS: O ESTUDO DOS CONCEITOS 

  

A arquivística científica nasceu no século XIX como uma técnica empírica 

voltada para a conservação e guarda dos arquivos, privilegiando os arquivos 

administrativos e históricos, construindo-se como ciência descritiva voltada para 

a acumulação de fatos e afirmação de verdades, permeada por uma 

historiografia positivista (COOK, 1998, p. 133). Tal prática resultou num 

abandono teórico para tratamento de documentos de natureza particular, sendo 

estes, muitas vezes, tratados como coleções ou estudos biográficos. 

 Porém, vemos, nos últimos anos, um interesse maior, por parte da 

comunidade arquivística, pelos arquivos pessoais, e pela necessidade em 

preencher as lacunas metodológicas14 deixadas no tratamento de acervos desta 

natureza. Esse movimento possibilita, nesse momento, um novo campo de 

investigação, levando em consideração a singularidade destes em face de outros 

tipos de configurações documentais. 

Os novos sentidos atribuídos aos arquivos pessoais coincidem com as 

necessidades colocadas pelos novos meios de produção documental na 

sociedade da informação, impondo aos arquivistas e cientistas da informação a 

redescoberta de princípios e (re) definição de conceitos, assim como, revisão de 

                                                           

14 No Brasil, a ausência de literatura dedicada aos arquivos pessoais motivou o Centro de 
Pesquisa e Documentação em História Contemporânea (CPDOC), órgão vinculado à Fundação 
Getúlio Vargas, na sistematização de metodologia de organização desses fundos. Atualmente 
com a produção de quatro manuais de metodologia, intitulados Procedimentos técnicos adotados 
pelo CPDOC na organização de arquivos privados contemporâneos (1980); Procedimentos 
técnicos em arquivos privados (1986 e 1994); e Metodologia de organização de arquivos 
pessoais: a experiência do CPDOC (VOGAS, 2011, p. 24). Também destaco que, em maio de 
2017, aconteceu, na Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), o Seminário arranjo e descrição 
em arquivos pessoais: revisitação teórica e metodológica. O evento teve como objetivo discutir 
aspectos teóricos e práticos do arranjo e descrição em arquivos pessoais a partir da 
interdisciplinaridade da Arquivologia com a Diplomática. Estiveram presentes, para apresentar 
as metodologias de organização de seus arquivos pessoais representantes de importantes 
instituições brasileiras, entre elas: Arquivo da Academia Brasileira de Letras Academia Brasileira 
de Letras – ABL; Programa de Arquivos Pessoais do Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil – CPDOC; Departamento de Arquivo da Casa de Oswaldo 
Cruz - COC/Fiocruz; Coordenadora de Acervos de Ciência e Tecnologia do Museu de Astronomia 
e Ciências Afins – MAST); Serviço de Arquivo Histórico e Institucional da FCRB; Câmara Técnica 
de Documentos Eletrônicos – CTDE, do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. E, também, 
pesquisadores dedicados a acervos pessoais singulares, não custodiados por nenhuma 
instituição em particular. 
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métodos e critérios para o tratamento e preservação de documentos dessa 

natureza, em meio tradicional e eletrônico. 

Nesse cenário, destacamos os estudos de Paola Carucci e Luciana Duranti, 

cujas pesquisas no campo da Diplomática, aplicada aos documentos 

contemporâneos, inauguram uma nova disciplina, a Diplomática 

Contemporânea15, que fornece os subsídios para análise do contexto de 

produção documental por meio do estudo da tipologia documental (TOGNOLI, 

2013). 

Portanto, apresentamos, inicialmente, um breve relato sobre o lugar do 

arquivo pessoal nos estudos arquivísticos contemporâneos, em seguida, a 

interlocução da Arquivologia e a Diplomática, e, por fim, metodologia de 

identificação arquivística aplicada em acervos pessoais.  

 

 

 

3.1 O LUGAR DO ARQUIVO PESSOAL  

 

Iniciamos reiterando a expressão utilizada por Camargo (2009, p. 28) ao 

afirmar que “arquivos pessoais são arquivos”. Como a própria autora explica, os 

documentos acumulados por indivíduos ao longo de sua existência devem ser 

tratados de modo coerente com a teoria arquivística. Os arquivos pessoais não 

nascem para cumprir uma finalidade histórica e cultural – o que pode vir a ocorrer 

– mas, sim, com uma funcionalidade, resultado das atividades desenvolvidas 

pela pessoa que os acumula. Portanto, são conjuntos orgânicos e autênticos. 

Contudo, por abrigarem uma variedade de tipos documentais e se 

apresentarem em contextos de produção diverso, tiveram sua acumulação e 

tratamento, muitas vezes, fora do alcance da arquivística. Assim, ao serem, 

tradicionalmente, custodiados por bibliotecas, museus e centros de memória, 

passaram a ser designados como: 

[...] manuscripts, personal papers, écrits personnels, carte 
personali, espólios e tantas outras, e, consequentemente, 

                                                           
15 Denominada ainda como Diplomática Arquivística ou Tipologia Documental. Ao longo do 
trabalho manteremos a nomenclatura utilizada pelo autor que está sendo referenciado, sendo, a 
nossa opção, pelo termo Diplomática Contemporânea.  
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distingui-los dos arquivos institucionais, não resultou, na prática, 
na adoção de procedimentos comuns, nem impôs o 
reconhecimento dos atributos que permitiriam vê-los como 
conjuntos orgânicos e autênticos, marcadamente 
representativos das atividades que lhes deram origem. 
(CAMARGO, 2009, p. 28) 

  

 E, como reforça Bellotto (2006), não deixam de ser documentos de 

arquivo16, já que são documentos produzidos no desempenho de uma função, 

mesmo que esta atividade esteja mais diretamente ligado à vida e à obra de uma 

pessoa. Estes documentos, trazem informações não só da vida cotidiana, social, 

religiosa, econômica e cultural do titular, como também, do lugar e do tempo em 

que este viveu, conferindo-lhe grande valor para a pesquisa histórica.  

Por isso, corroborando com Camargo (2009, p. 36), entendemos que estes 

documentos desfrutam de uma dupla condição: “são sempre parciais em relação 

ao ente produtor, isto é, são partes constitutivas de sua lógica interna; e são, 

simultaneamente, imparciais em relação ao pesquisador, isto é, não são partes 

constitutivas da lógica da pesquisa”. 

Para Cook (1998), sempre existiu, na maioria dos países por ele 

pesquisado, uma diferenciação, ou mesmo uma certa tensão, entre os arquivos 

públicos e privados, como, por exemplo, nos Estados Unidos, em que grande 

parte da literatura distingue a tradição dos manuscritos históricos versus a 

tradição dos arquivos públicos. Ainda para esse autor, 

em grande parte da Europa e em muitas de suas antigas 
colônias, os arquivos nacionais, via de regra, não recolhem 
papéis pessoais de indivíduos particulares (exceto de políticos e 
burocratas) em bases iguais às dos documentos oficiais do 
governo nacional. [...]. quanto ao destino dos arquivos pessoais 
ou manuscritos privados, na maioria dos países são adquiridos 
pela biblioteca nacional, pelas bibliotecas regionais, ou pelas 
universidades e até mesmo por museus e por institutos de 
pesquisa [...]. Assim é que os diversos domicílios institucionais 
dos arquivos públicos e pessoais reforçam suas diferenças [...]. 
(COOK, 1998, p. 130) 

 
                                                           

16 Alguns autores, como Rosely Curi Rondinelli (2017), dão preferência pelo uso do termo 
documento arquivístico, por entender que documento de arquivo pode dar a ideia de se tratar 
somente daquele documento custodiado por uma instituição arquivística, o que não é verdade. 
Mas, ambos, os termos, estão corretos. Outra discussão, quanto ao documento, é trazida pela 
corrente canadense, que passa a adotar o termo informação registrada, aproximando a 
arquivística contemporânea da Ciência da Informação. 
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Oliveira (2010), em sua pesquisa, também discorre sobre o lugar dos 

arquivos pessoais em diferentes países, ao longo dos últimos séculos, e 

podemos aferir que sua pesquisa confirma as preposições, feitas acima, por 

Terry Cook, ou seja, de que os arquivos públicos, ou institucionais, sempre foram 

definidos como acumulações naturais, orgânicas e imparciais, e os pessoais 

como artificiais, autobiográficos e memorialísticos, sugerindo, que estes últimos, 

prescindam de um tratamento arquivísticos para sua organização.  

  Aponta, ainda, que  ao estudarmos a trajetória dos arquivos e da 

Arquivologia é possível verificar, que ambos, estiveram fortemente marcadas 

pela própria institucionalização dos arquivos, porém, com uma necessidade 

maior de “regular as relações comerciais, determinar a presença do Estado, 

registrar os processos de dominação dos povos, controlar a informação sobre a 

sociedade e assegurar a propriedade” (OLIVEIRA, 2010, p. 34), ou seja, uma 

preocupação em salvaguardar documentos oficiais do governo nacional em 

detrimento aos documentos privados, principalmente de caráter pessoal. 

Da maneira como foram articulados, [...], no famoso manual 
holandês de 1898 – que subsequentemente influenciou os livros-
macros sobre teoria e metodologia arquivísticas de Sir Hilary 
Jenkinson, Eugenio Casanova e Theodore Schellenberg, na 
primeira metade do século XX –, os princípios tradicionais da 
arquivística derivaram quase que exclusivamente das 
experiências pessoais dos autores como custodiadores de 
arquivos institucionais de governos, [...]. Os arquivos eram 
tradicionalmente criados pelo Estado, para servir ao Estado, 
como parte da estrutura hierárquica e da cultura organizacional 
do Estado. Assim, a teoria, os princípios e as metodologias 
arquivísticas popularizadas ao redor do mundo [...] refletiram [...] 
a natureza inerente dos documentos governamentais [...]. Com 
exceção, em parte, de Schellemberg, os arquivos pessoais 
foram largamente ignorados. (COOK, 1998, p.133) 

 

Contemporaneamente, Cook (1998), sinaliza as pesquisas canadenses 

como uma exceção no cenário internacional, e aponta o conceito de arquivos 

totais, postulado pela Arquivística Pós-Moderna, como um grande avanço para 

o campo arquivístico, pois reflete uma concepção ampla dos arquivos, aprovada 

pela sociedade como um todo, e não apenas reflexo de interesses do Estado.  

Os arquivos pessoais são vistos como complemento e 
suplemento dos fundos de arquivos oficiais ou públicos. [...] a 
tradição dos arquivos totais canadenses está mais voltada para 
os arquivos de governança que para os arquivos de governo. 
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Arquivos de governança incluem os documentos que refletem a 
interação dos cidadãos com o Estado, o impacto do Estado 
sobre a sociedade e as funções ou atividades da própria 
sociedade, tanto como incluem os documentos das estruturas do 
governo e de seus burocratas voltadas para dentro. (COOK, 
1998, p.143, grifo do autor) 

 

Tognoli (2010), em sua pesquisa, afirma que, notadamente, na década de 

1980, um novo paradigma se enunciou na área, e a partir dele, três correntes 

emergiram: a Arquivística Integrada, representada pela Escola de Québec; a 

Arquivística Funcional ou Pós-moderna, representada por Terry Cook, acima 

citado; e a Diplomática Arquivística, enunciada primeiramente na Itália por Paola 

Carucci, mas desenvolvida e reformulada na América do Norte por Luciana 

Duranti. 

Não iremos, neste trabalho, apresentar uma sistematização da contribuição 

epistemológica das correntes anunciadas acima17, mas apresentar, logo adiante, 

alguns conceitos e princípios que norteiam nossa pesquisa, especificamente os 

estudos da corrente da Diplomática Contemporânea e o impacto dessa 

abordagem, com a aplicação da metodologia de identificação arquivística, para 

a compreensão da gênese documental. O que nos convém nesse momento, é 

sinalizar que: 

o reconhecimento dos arquivos pessoais como fonte de 
pesquisa para a identidade de uma sociedade – para estudos 
antropológicos, historiográficos, culturais e até mesmo como 
fonte para análise comparativa em relação ao que é preservado 
como resultado de gestão pública – implica o arquivista no 
processo de modo muito particular. A partir dessa percepção, 
sua autoridade no desempenho de suas funções adquire um 
novo lugar na sociedade e na própria Arquivologia. (OLIVEIRA, 
2010, p. 40) 

 

No Brasil, segundo os organizadores do Manual de Organização de 

Arquivos Pessoais, esse “novo contexto foi também responsável pela 

                                                           
17 Para isso, ver Tognoli (2010), cujo trabalho identifica o papel dessas abordagens na construção 
epistemológica da Arquivística na atualidade, a partir de  um estudo exploratório, teórico e 
documental sobre a história da Arquivística e sua constituição enquanto disciplina através dos 
manuais, sobre a história da disciplina no Canadá (francês e inglês), sobre a redescoberta da 
proveniência em solo canadense, e sobre a Arquivística Integrada, a Arquivística Pós-Moderna 
e a Diplomática Arquivística, dando ênfase nos estudos da Escola de Québec, de Terry Cook e 
Luciana Duranti. 
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reformulação de teorias e práticas arquivísticas, no que diz respeito a 

preservação, tratamento e disponibilização dos arquivos pessoais para a 

pesquisa” (FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ, 2015, p.10).  Para os organizadores, 

ao longo da década de 1970, “período marcado por forte repressão política, 

observou-se a valorização dos arquivos pessoais como fonte de pesquisa, 

principalmente por parte dos historiadores”. Foram criados diversos centros de 

memória, além do “interesse por uma história política renovada [...]”. Já na 

década de 1990, a ênfase passa a ser atribuído “à preservação da memória 

individual e coletiva, característica do período de transição democrática”, 

resultado da (re)conquista de direitos civis na sociedade brasileira.  

Para Heymann (2012, p. 78), pesquisadora do Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), a passagem de documentos do âmbito privado para o 

público se deve muito à valorização das narrativas pessoais, assim como, ao 

alargamento dos estudos sobre a memória, considerando a crescente “crise das 

grandes narrativas homogeneizantes e à valorização das experiências de grupo 

sociais até então silenciados, cujas memórias não encontram meios de 

expressão na cena pública”. Mas, complementa dizendo que a valorização 

destes documentos ainda não é tão plural como se pode imaginar num primeiro 

momento, já que o recolhimento dos documentos do âmbito privado ao público 

depende, na maioria das vezes, “do capital político dos sujeitos envolvidos”. 

Importante ressaltar, que em meio a esse cenário de reformulação ou de 

reinterpretação de princípios e métodos da ciência arquivística, principalmente 

propostas pelas abordagens canadenses, citadas anteriormente, há uma 

mudança, também, de perspectiva quanto ao seu objeto de estudo, cuja ênfase 

passa a ser dada à informação e não ao documento. 

Esse novo panorama contemporâneo é abordado também nos estudos de 

Araújo (2014), que reconhece um espaço relevante de diálogo entre a 

Arquivologia e a Ciência da Informação, a partir da inclusão do contexto 

sociocultural e da dimensão interacional dos sujeitos no escopo do objeto de 

estudo do campo da Ciência da Informação. Mas alerta que, 

[...] a Ciência da Informação não é a ciência dos contextos 
socioculturais e nem a ciência das interações entre os sujeitos. 
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Ela busca, nesses elementos, algo de específico, de particular: 
a dimensão informacional presente nesses fenômenos. É, mais 
uma vez, aí que reside o olhar informacional, o lugar de onde a 
Ciência da Informação observa os diferentes fenômenos da 
realidade. [...], pode-se dizer que aqui emerge um conceito 
INTERSUBJETIVO de informação. A especificidade desta 
perspectiva foi sublinhada por Capurro (2008) sobre a noção de 
informação. Para definir informação, o autor remonta aos 
conceitos gregos de eidos (ideia) e morphé (forma), significando 
“dar forma a algo”, que permite a construção de um olhar que se 
inscreve no âmbito da ação humana sobre o mundo (“in-formar”) 
e a partir do mundo (se “in-formar”). (ARAÚJO, 2014, p. 24, grifo 
do autor) 

 

Sendo assim, os sujeitos, nas diferentes atividades que exercem ao longo 

da vida produzem registros materiais, documentos – eles “in-formam”. É essa 

ação de produzir registros materiais que é a informação, que é o objeto de estudo 

da Ciência da Informação. E é nessa perspectiva que temos a Dança como 

informação, mais especificamente os registros dos processos de criação como 

conteúdo informacional a ser estudado, naquilo que eles podem “in-formar” e “se 

in-formar”. 

 A constante prática destas ações de in-formar “acaba por gerar um 

determinado acúmulo de registros do conhecimento humano – que Berger e 

Luckmann (1985) chamam de “acervo social de conhecimento” e Halbwachs 

(1990) de “memória social” (ARAÚJO, 2014, p. 25). 

 Para Tognoli e Guimarães (2011), é a partir deste binômio 

documento/informação registrada que se estabelece o diálogo entre a 

Arquivologia e a Ciência da Informação. Com relação a complexidade deste 

diálogo, Rondinelli (2011), em sua pesquisa de doutorado, apresenta os pontos 

convergentes dos conceitos de documento e informação, à luz da Ciência da 

Informação e da Arquivologia.  

Assim é que, identificamos na materialidade e na funcionalidade 
os lugares de encontro da Ciência da Informação com a 
Arquivologia no que diz respeito aos conceitos de documento e 
informação. É aí que as vertentes etimológica e semântica de 
ambos os termos se harmonizam por inteiro. (RONDINELLI, 
2011, p. 105) 
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Para Millar (2015), esse novo olhar para os documentos arquivísticos nos 

faz repensar, também, a própria noção de fundo e proveniência. De acordo com 

a autora, “os princípios centrais de respeito aos fundos e de proveniência têm 

sido contestados por transformações no nosso ambiente moderno de guarda de 

documentos e práticas arquivísticas” (MILLAR, 2015, p. 144). Na pesquisa da 

autora, partindo de uma retrospectiva do uso do termo respeito aos fundos e 

proveniência, feito por um grupo de pesquisadores canadenses, foi possível 

verificar que, com o “passar do tempo a realidade intelectual da proveniência e 

a realidade física dos documentos tornaram-se tão entrelaçados que se perdeu 

a distinção entre criador e criatura” (MILLAR, 2015, p. 144). Mas, a autora 

sinaliza que: 

A realidade intelectual da proveniência e a realidade física dos 
arquivos não são equivalentes. Um conjunto de documentos 
pode derivar de diversos produtores e um produtor pode 
depositar documentos em diversos lugares físicos. Proveniência 
e fundo não são a mesma coisa e tampouco representam uma 
relação constante, de um para um. (MILLAR, 2015, p. 148) 

 

Embasada na pesquisa do grupo canadense, Millar (2015), argumenta que 

os profissionais arquivistas gerenciam parte do fundo, e não a sua totalidade, 

isso porque, pelas próprias relações estabelecidas pelo titular com outras 

instituições e/ou pessoas, o que se tem são resíduos de suas ações, e não a 

totalidade de tudo o que o indivíduo é capaz de produzir.  Por isso, sugere uma 

redefinição do conceito de fundo quanto ao uso do termo “totalidade do que foi 

criado”, mantendo apenas a ideia de totalidade do que foi acumulado e utilizado. 

Nesse sentido, a proposta é substituir o termo respeito aos fundos e utilizar um 

termo novo, respeito à proveniência, já que “esse princípio englobaria [...]: 

história do produtor, história dos arquivos e história arquivística” (MILLAR, 2015, 

p. 159)18. E, assim, estaremos respeitando os arquivos existentes e 

documentando seu contexto de criação, de uso e de gestão, independente de 

terem sido preservados em sua totalidade ou não.  

                                                           
18 Em momento oportuno, pretendo me debruçar mais sobre o debate da proveniência. Isto 
porque, desde o início da minha pesquisa venho procurando autores contemporâneos que 
trabalham com a ideia de multiproveniência, inclusive fazia parte, inicialmente, do título da minha 
pesquisa. Esta autora apresenta a ideia de respeito à proveniência, abrindo novas possibilidades 
de respostas às minhas inquietações. 
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A reflexão trazida por Millar (2015), corrobora com o entendimento 

contemporâneo discutido por alguns autores, não somente no uso do termo 

acervo ao invés de fundo, como também no uso da expressão documentos 

acumulados ao invés de documentos produzidos e recebidos, ao se falar de 

arquivos pessoais. Isso porque, segundo Heymann (2009), o termo acumulação 

introduz a noção de intencionalidade, mais apropriada para refletir sobre os 

arquivos pessoais, já que estão subordinados aos desejos do titular.  

A acumulação dos documentos é consequência não somente 
das atividades e experiências do produtor do arquivo, mas 
também de suas escolhas. Perceber as inexistências e os 
destaques no conjunto do acervo e explicitá-los é importante 
para o estudo do titular, de seus familiares e do contexto social 
em que viveram. (OLIVEIRA, 2012, p. 78)  

 

Esse olhar, para o contexto da produção documental, reflete diretamente 

nos modos de arranjo dos documentos e, expressam, a seu modo, hipóteses de 

organização. Problematizar tais hipóteses tem como objetivo verificar a relação 

entre os recortes escolhidos e a história das ideias, bem como de que forma se 

estabelecem, ou não, os vínculos que ligam documentos e comunidades 

discursivas por meio do sistema documentário (FROHMANN, 2008). 

Enquanto sistema de significação de documentos, o arquivo 
pessoal remete para uma urdidura própria do textual, uma vez 
que é engendrado pela amálgama de diferentes sujeitos, atos, 
temporalidades e materialidades. Trata-se, primeiramente, de 
uma possibilidade de “produção de si”, mas que não se limita a 
uma única subjetividade, a do produtor. O arquivo pessoal 
encena subjetividades, rasurando, portanto, o efeito de 
“verdade”, de “unidade”, de “estabilidade” e de “permanência” 
que se esperava dos arquivos inseridos no contexto do 
paradigma científico em que as bases teóricas da Arquivística 
foram fixadas. (MOTA, 2016, p. 37) 

 

Portanto, segundo Cook (apud BELLOTTO, 1998, p. 204), os documentos 

de arquivo são produzidos em "contextos semioticamente construídos, [...] 

dependentes das instituições e/ou dos indivíduos"; portanto, não há documentos 

neutros, objetivos, desinteressados, "inocentes". O arquivo pessoal representa a 

materialidade da relação que se estabelece entre a memória individual e a 

coletiva e, por isso, são profundamente ambíguos. São verdadeiros “lugares de 
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memórias” na concepção do historiador Pierre Nora (1993), pois atravessados 

pela “vontade de memória” carregam intencionalidade e sentidos. 

[...] as intenções, os sentidos e os usos que os papéis pessoais 
têm para aquele que os acumulou são reveladores do contexto 
de produção dos mesmos. Arranjar os documentos é também 
tentar recuperar os movimentos de recontextualização 
efetuados pelo titular, os sentidos que ele atribui aos seus papéis 
e os objetivos que fizeram com que os acumulasse. (VOGAS, 
2011, p. 33). 

 

O arranjo busca representar a lógica interna daquele conjunto documental. 

E, nos arquivos pessoais, conforme nos fala Camargo (2017), essa lógica é mais 

difícil de ser identificada, já que não temos, como na instituição, uma lógica 

hierárquica, representativa de sua estrutura organizacional.  Essa questão do 

arranjo e a busca dessa relação depende, exclusivamente, de uma identificação 

dos documentos, desse vínculo que o documento mantém com a atividade mais 

imediata que lhe deu origem. Ou seja, “é identificando o tipo documental que 

iremos resolver as questões de arranjo e descrição nos arquivos pessoais”. 

Apoiados nesta premissa, apresentamos, a seguir, a Diplomática 

Contemporânea como abordagem possível para esse estudo. 

 

 

3.2 ARQUIVOLOGIA E DIPLOMÁTICA 

 

Apresentamos, aqui, alguns marcos históricos importantes e conceitos 

balizadores para entender o diálogo estabelecido entre a Arquivologia e a 

Diplomática  e o início, no século XX,  da utilização  dos seus princípios e 

métodos no estudo dos documentos contemporâneos (RONDINELLI, 2011), 

ampliando, dessa forma, os estudos em direção a gênese documental, 

inaugurando uma nova abordagem arquivística, a Diplomática Contemporânea, 

adotando a metodologia de” identificação arquivística como novo espaço para o 

debate científico em torno do documento de arquivo, [...] (RODRIGUES, 2008, 

p. 12).  
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3.2.1 Da Diplomática Clássica à Contemporânea: estrutura e contexto 

Segundo aponta Rondinelli (2011, p. 106), “a Diplomática como área do 

conhecimento autônoma nasceu no século XVII, no âmbito das chamadas 

guerras diplomáticas”, ou seja, como resposta às divergências judiciais, entre os 

religiosos beneditinos franceses, e os monges bollandistas, em torno da 

autenticidade e da natureza dos documentos. E, portanto, como afirma Duranti 

(1994), foi criada para suprir a necessidade de analisar, criticamente, 

documentos que poderiam ser falsificados.  

Entretanto, é ainda no século XVIII que o entendimento sobre a 
exclusividade do interesse da Diplomática por documentos de 
caráter jurídico começou a mudar. Legipont, por exemplo, além 
do interesse jurídico, considerava também o interesse histórico 
dos documentos, destacando sua importância tanto para a 
garantia de direitos como para a preservação da memória. 
(RONDINELLI, 2011. P. 108) 

 

Para Bellotto (2008, p. 3), os “primeiros momentos de expansão dessa 

técnica de análise documental, isto é, século XVIII e XIX, foram sucessivamente 

os domínios do direito e da história que a utilizaram em seus cursos”, passando 

a ser utilizada pela arquivística somente no século XX, no estudo dos 

documentos contemporâneos. 

 Rondinelli (2011, p. 139), afirma que “Diplomática e Arquivologia se 

entrelaçam quanto à história e ao objeto de estudo. [...] ambas têm no documento 

arquivístico seu foco principal”.  Porém, segunda a autora, baseada nas 

pesquisas Duranti e MacNeil (1996), a Diplomática vê o documento arquivístico 

como entidade individual, já a Arquivologia o percebe enquanto conjuntos 

orgânicos.  

É esse componente orgânico dos arquivos que a Arquivologia 
oferece à Diplomática quando ambas se reassociam a partir do 
século XX. Nessa reassociação dá-se o complemento perfeito 
no qual a Diplomática cuida da gênese, dos elementos de forma 
e do status de transmissão (minuta, original e cópia) do 
documento e a Arquivologia trata de classificá-lo, temporalizá-lo, 
descrevê-lo e preservá-lo. Esse movimento interdisciplinar 
ganhou força no Canadá inglês, onde, conforme registrado 
anteriormente, a professora Duranti publicou uma série de 
artigos sobre o tema. A esses artigos sucederam-se projetos de 
pesquisa coordenados pela mesma professora nos quais 
princípios e métodos de ambas as áreas do conhecimento são 
aplicados aos documentos digitais. A iniciativa deu origem à 
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denominação “Diplomática Arquivística Contemporânea” e tem 
sido adotada por vários autores. (RONDINELLI, 2011, p. 139) 

 

Para a pesquisadora Ana Célia Rodrigues (2008) a convergência dos 

princípios e métodos arquivísticos e diplomáticos ocorreram na Itália, a partir das 

pesquisas de Carucci19, mas, é a metodologia desenvolvida pelos Arquivistas 

Municipais de Madrid, na década de 80, bem como, os manuais publicados na 

Espanha, que serviram de referência para o desenvolvimento de trabalhos sobre 

análises diplomáticas e análises tipológicas no Brasil. 

Na tradição arquivística brasileira, segundo sinaliza Rodrigues (2017), 

Diplomática e Tipologia Documental são campos de estudos distintos, com 

metodologias complementares para identificar a gênese do documento de 

arquivo e, portanto, definir as séries documentais. Ainda, segunda a autora, 

estes estudos são trazidos para o Brasil por Heloísa Bellotto, que distingue a 

Diplomática como a ciência que estuda a peça singular (espécie documental), e 

a Tipologia Documental como a ciência que estuda a lógica orgânica dos 

conjuntos documentais. 

Sendo assim, a Diplomática tem como objeto “a unidade arquivística 

elementar, analisada enquanto espécie documental, servindo-se dos seus 

aspectos formais para definir a natureza jurídica dos atos nela implicados, [...]” 

(BELLOTTO, 2008, p. 4). Já, o objeto da Tipologia Documental é o estudo do 

documento enquanto “componente de conjuntos orgânicos, isto é, como 

integrante da mesma série documental, advinda da junção de documentos 

correspondentes à mesma atividade” (BELLOTTO, 2008, p. 7) 

Da mesma forma, que olham por ângulos distintos o seu objeto de estudo, 

também o fazem quanto as suas metodologias de tratamento documental, já que: 

O campo de aplicação da diplomática gira em torno do verídico 
quanto à estrutura e à finalidade do ato jurídico. Já o da tipologia 
gira em torno da relação dos documentos com as atividades 
institucionais/pessoais. Na identificação diplomática do 
documento deve-se estabelecer ou reconhecer, 
sequencialmente: 1) sua autenticidade relativamente à espécie, 
ao conteúdo e à finalidade; 2) datação (datas tópicas e 
cronológicas); 3) sua origem/ proveniência 4) 

                                                           
19  Paola Carucci publicou em 1987 a obra II documento contemporâneo: diplomática e critério di 
edizione, em que apresenta a diplomática como a disciplina que estuda o documento e o arquivo. 
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transmissão/tradição documental; 5) fixação no texto.  Na 
identificação tipológica do documento a sequência é [...]: 1) sua 
origem/ proveniência; 2) sua vinculação à competência e 
funções da entidade acumuladora; 3) associação entre a 
espécie em causa e o tipo documental; 4) conteúdo; 5) datação; 
(BELLOTTO, 2008, p. 15-16) 

 

Ambas, as metodologias, são importantes para a concretização das tarefas 

arquivísticas básicas de identificação, classificação e descrição e, como afirmam 

Camargo e Bellotto (2008), os princípios fundamentais da arquivística – 

proveniência, unicidade, organicidade e indivisibilidade –  devem estar sempre 

presentes, tanto nos estudos diplomáticos como nos tipológicos20.   

Importante ressaltar, que ao fazer uma análise tipológica podemos partir, 

como nos diz Bellotto (2008, p. 75), “de dois pontos: da diplomática ou da 

arquivística”. Sendo que, neste primeiro, o “elemento inicial é o próprio 

documento”, enquanto na análise tipológica arquivística o “elemento inicial é a 

entidade produtora”. Lembrando, que espécie documental (objeto da 

diplomática) é o formato que o documento assume de acordo com a disposição 

e a natureza de sua informação, e tipo documental (objeto da tipologia) é a 

configuração que assume a espécie documental de acordo com a atividade que 

ela representa. 

Concordando, com Troitiño (2015, p. 161), o tipo documental pode ser 

entendido “como um documento em potencial por ser desprovido de registro e 

datas tópica e cronológica. Configura-se, dessa maneira, como uma estrutura 

básica a ser utilizada no registro de uma atividade específica”. Portanto, os 

profissionais que trabalham com arquivo: 

[...] precisam entender a importância de se conhecer as espécies 
e os tipos de documentos dentro da sua área de atuação e 
investir nesse estudo. Desta forma, será possível a consolidação 
da denominação correta dos documentos, de forma a se 
padronizar um glossário, que será de grande utilidade para os 
profissionais que lidam com a organização e a preservação dos 
arquivos, bem como para os produtores dos documentos e seus 
usuários. Isso facilitará não só o trabalho a ser realizado nas 
etapas de avaliação e descrição de documentos, como, também, 
na recuperação da informação para o usuário. (SILVA, 2013, p. 
163) 

                                                           
20 Para Oliveira (2012, p. 81), além da análise diplomática e tipológico, também considera a 
análise de conteúdo como uma das “três matizes principais para análise dos documentos”. 
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Essa tipificação, própria das especificidades dos campos disciplinares, 

como é o caso das notações coreográficas, dos cadernos de ensaio, entre 

outros, nem sempre estiveram ao alcance dos estudos da Diplomática, mas 

estão contemplados nos estudos da Diplomática Contemporânea a partir do 

estudo do tipo documental. Como nos diz Oliveira (2012, p. 83), “o estudo do tipo 

documental permite analisar aspectos não explicitados na estrutura do 

documento, fornecendo elementos para compreender [...] seu vínculo com a 

atividade ou ato que lhe deu origem [...]”. 

Em nossa pesquisa, interessa apresentar o estudo tipológico arquivístico 

aplicado nos conjuntos documentais referentes a Dança, mais especificamente, 

na identificação dos tipos documentais levantados no acervo pessoal de Lia 

Robatto, para compreender as circunstâncias para as quais foram criados e 

contribuir para a construção de enunciados próprios deste campo de 

conhecimento.  

Como dito inicialmente, em arquivos pessoais é comum encontrarmos tipos 

documentais “não regulados por normas oficiais” (OLIVEIRA, 2012, p. 84), ou 

seja, não apresentam as mesmas estruturas, intrínsecas e extrínsecas, daqueles 

documentos pertencentes a uma das categorias documentais, tão bem 

abordadas por Bellotto (2006, p. 49),  mas “são regulados pelas normas sociais” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 84) e possuem marcas enunciativas próprias das atividades 

do titular e do arranjo feito por este, capazes de revelar elementos de identidade 

e contexto de produção. Ainda, segundo Oliveira (2012), estes elementos dizem 

respeito não somente a sua estrutura física (gênero, suporte, formato e forma), 

como também, ao seu conteúdo (função, atividade), fornecendo as informações 

necessárias para denominar o tipo e a série documental na construção desse 

fundo.   

 Vale ressaltar, antes de passarmos para a discussão da metodologia de 

identificação arquivística, a observação feita por Troitiño (2015, p. 162), de que: 

Não é raro que os termos tipologia documental e tipo documental 
sejam utilizados de modo aleatório – o que acaba por sobrepor 
seus conceitos e gerar imprecisões. Vale lembrar, como a 
própria etimologia da palavra sugere, a tipologia documental se 
configura como um campo de estudo específico destinado à 



44 
 

análise, estabelecimento e reconhecimento de elementos e 
padrões constituintes do tipo documental (TROITIÑO, 2012). Por 
outro lado, o tipo documental pode ser considerado a 
conformação assumida pela espécie de acordo com a ação da 
qual deriva – assumindo espécie documental como o formulário 
adequado e padronizado a ser adotado no registro da atividade 
da qual corresponde (CAMARGO; BELLOTO, 1996) 

 

 

3.2.2 Identificação Arquivística: os tipos documentais21 

 A Identificação Arquivística é uma ferramenta metodológica, pautada nos 

parâmetros da Diplomática Contemporânea, que nos permite investigar a 

gênese documental a partir do diagnóstico elaborado sobre o documento 

arquivístico e seu órgão produtor e, assim, revelar os vínculos de proveniência e 

organicidade, seja em fase de produção ou de acumulação. 

Conforme amplamente discutido na área, documento é a unidade 

constituída de uma informação e seu suporte, porém, o documento arquivístico 

é o documento produzido, recebido ou acumulado por uma pessoa física ou 

jurídica ao longo de uma atividade, tendo uma natureza probatória a partir do 

“vínculo” que estabelece com os demais documentos de uma mesma 

proveniência (DURANTI, 1994). Desse modo, segundo Rodrigues (2012), o 

vínculo arquivístico é uma parte essencial do documento e, portanto, seu 

principal componente identificador, tornando este conceito central para a 

identificação arquivística. 

 De acordo com Rodrigues (2008, p. 48), o termo identificação surge no 

campo da arquivística na década de 1980, para designar as tarefas de pesquisa 

preocupadas em resolver o problema da gestão documental22. Devido ao grande 

acúmulo de documentos e a produção, cada vez mais acelerada, de novos 

conjuntos documentais, grupos de pesquisadores, de diferentes países, 

buscaram desenvolver novos métodos de trabalho para identificar e avaliar 

                                                           
21 Esta subseção é fundamentada, basicamente, nos estudos de Heloísa Bellotto (2006; 2008), 
e nas pesquisas de Ana Célia Rodrigues (2008), cuja tese de doutoramento apresenta os 
estudos, de diferentes pesquisadores, para a consolidação da metodologia de identificação 
arquivística no cenário internacional e nacional 
22 A gestão de documentos é um processo arquivístico que se caracteriza como um conjunto de 
procedimentos aplicados no controle dos documentos durante todo o seu ciclo de vida, incidindo 
sobre o momento da produção e acumulação na primeira e na segunda idade, ou seja, nos 
arquivos correntes e no intermediário. 
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documentos acumulados. As atividades realizadas no âmbito dos arquivos da 

Espanha acabam se destacando no cenário internacional, e as “discussões 

sobre a normalização dos processos de identificação de documentos de arquivo, 

para o controle da acumulação ou planejamento de gestão, [...] influenciam a 

arquivística ibero-americana e, neste contexto, a do Brasil” (RODRIGUES, 2008, 

p. 48). 

Preocupados em solucionar o problema de acumulação de fundos e da 

implantação de programas de gestão documental, no âmbito da administração 

pública federal, os profissionais brasileiros participam ativamente deste 

movimento, contribuindo para construção de parâmetros metodológicos de 

identificação23. Ainda, segunda a autora, “os projetos desenvolvidos pelo Arquivo 

Nacional, foram divulgadas através de manuais, que passaram a servir de 

modelo para as práticas desenvolvidas nos arquivos brasileiros” (RODRIGUES, 

2008, p. 58)24, assim como, na incorporação do conceito de identificação no 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005), 

como “processo de reconhecimento, sistematização e registro de informações 

sobre arquivos, com vistas ao seu controle físico e/ou intelectual”.25  

O que podemos observar, do que foi apresentado acima, é que os esforços 

de construção de uma nova metodologia, destinou-se, quase que 

exclusivamente, à atividade de identificação de massas documentais de arquivos 

da administração pública, visto as próprias orientações descritas nos manuais 

anteriormente citados. Porém, conforme discutido anteriormente, é na década 

de 1980 que novos investimentos também ocorrem no âmbito do tratamento de 

arquivos pessoais, num processo de construção de uma memória coletiva. 

Desse modo, diversas instituições brasileiras de custódia de acervos privados26, 

                                                           
23 Foram criados os grupos de trabalho: Grupo de Identificação de Fundos Internos (GIFI) e o 
Grupo de Identificação de Fundos Externos (GIFE). 
24 Manual de identificação de acervos documentais para a transferência e/ou recolhimento aos 
arquivos públicos (ARQUIVO NACIONAL, 1985b); Identificação de documentos em arquivos 
públicos (ARQUIVO NACIONAL, 1985a); e Manual de levantamento da produção documental 
ARQUIVO NACIONAL, 1986). 
25 Na Espanha, o conceito de identificação aparece no Dicionário de Terminologia Archivistica, 
de 1993, como “fase do tratamento arquivístico que consiste na investigação e sistematização 
das categorias administrativas em que se sustenta a estrutura de um fundo”. Observa-se que os 
autores espanhóis acabaram por construí-la pautada numa tradição arquivística que prioriza 
fundos administrativos e públicos, diferentemente do Brasil (RODRIGUES, 2017).  
26 Conforme apresentado na referência de n.15, no início da seção 3. 
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transpõem essa metodologia para a realidade dos arquivos pessoais, como é o 

caso do Manual de Organização de Arquivos Pessoais, elaborado pelo 

Departamento de Arquivo e Documentação da Fundação Osvaldo Cruz, em 

2015. 

[...] pode-se considerar a identificação [...] como a etapa de 
processamento técnico na qual se verifica em que medida e de 
que forma o arquivo se relaciona à trajetória de seu produtor. Ao 
transpor para os arquivos pessoais a metodologia de 
identificação recomendada para arquivos institucionais, 
entendemos que essa etapa compreende duas vertentes 
integradas de atividades: uma voltada para a identificação do 
contexto em que o arquivo foi formado – o que, no arquivo 
pessoal, equivale à trajetória de vida de seu produtor – e outra 
destinada à identificação dos próprios documentos. A primeira 
vertente deve resultar em um estudo biográfico do produtor do 
arquivo; a segunda, no mapeamento das espécies e tipos 
documentais (FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ, 2015, p. 23). 

 

 De acordo com o exposto, podemos afirmar, concordando com Heredia 

Herrera (1991), que a metodologia de identificação está diretamente relacionada 

ao princípio da proveniência, já que fixa a identidade do documento ao seu 

produtor, orientando a organização do acervo em obediência às atividades do 

titular, legitimamente responsável pela produção, acumulação ou guarda dos 

documentos.  

A Identificação, no domínio da Arquivística, trata-se de uma investigação, 

de caráter intelectual, que visa recuperar a relação de “indicialidade” necessária 

entre os documentos e as funções responsáveis por sua existência 

(RODRIGUES, 2008) e, portanto, aplicável em arquivos de qualquer natureza. É 

a ação de determinar a identidade do documento de arquivo e seu vínculo com 

o órgão produtor.  

 Dessa forma, a identificação é a uma etapa preliminar para a organização 

arquivística, cujo procedimento 

[...] é realizado a partir de um conjunto de atividades integradas, 
com unidade metodológica, cujas tarefas são desenvolvidas a 
partir da seguinte ordem: primeiro identifica-se o “organismo 
produtor (evolução orgânica e competências administrativas), 
depois o elemento funcional (competências, funções e 
atividades), logo o tipo documental (procedimento administrativo 
e tramitação) e, por último, a delimitação da série documental” 
(RODRIGUES, 2008, p. 68-69).  
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 Estas atividades procedimentais exigem pesquisa em fontes específicas 

para se conhecer o órgão produtor e os tipos documentais encontrados no 

acervo. Portanto, conforme afirma a pesquisadora espanhola Conde Vilaverde 

(1992 apud RODRIGUES, 2008, p. 67), a metodologia de identificação tem como 

objeto “o elemento orgânico (sujeito produtor) e o elemento funcional (tipo 

documental)”. Lembrando, que segundo Bellotto (2006), espécie documental é a 

configuração que assume um documento de acordo com a disposição e natureza 

das informações nele contidas, e tipo documental é a configuração que assume 

uma espécie documental, de acordo com a atividade que a gerou.  

García Ruipérez (2015), em palestra proferida no Seminário Dar nome aos 

documentos: da teoria à prática, que aconteceu em São Paulo, em 2013, 

apresenta uma excelente análise sobre a denominação de tipos, séries e 

unidades documentais, a qual optamos por referenciar abaixo, mesmo que 

extensamente, por considerarmos, assim como ele, os principais pontos a serem 

observados por aqueles que pretendem trabalhar com a identificação de tipos 

documentais. Sendo assim, o tipo documental é: 

1. um modelo de unidade documental que se distingue por 
características físicas e intelectuais comuns; 2. As 
características intelectuais de um tipo são refletidas em seu 
conteúdo informativo, que está diretamente relacionado ao seu 
propósito, isto é, ao seu objeto.3. Este conteúdo informativo é 
refletido no documento seguindo uma determinada disposição 
ou estrutura[...]. Mas as características físicas de um tipo não 
são determinantes, pois podem sofrer grandes variações [...]. 4. 
As variações [...] são condicionadas pelas decisões de seus 
criadores e pela evolução das culturas que os utilizam e das 
línguas em que estão escritas. 5. A normalização da 
denominação dos tipos utilizados em documentos públicos é 
mais fácil de executar do que a de documentos privados, graças 
à abundante regulamentação [...]. 6. Ao classificar os tipos 
documentais, usamos os mesmos critérios com os quais 
classificamos as unidades documentais das quais são modelos. 
Entre todas as classificações, destacamos a que distingue entre 
tipos de unidades documentais simples e tipos de unidades 
documentais compostas. 7. Os tipos utilizados em unidades 
documentais simples têm denominações quase infinitas e 
variáveis. [...]. 8. Os tipos das unidades documentais compostas 
começam sua denominação geralmente, pelo menos na 
Espanha, com as palavras "Arquivo", "registro" ou "dossiê", [...]. 
9. Os tipos utilizados nas unidades documentais, especialmente 
nos compostos, definem as séries. [...]. 10. Desde meados da 
década de 1980, os arquivistas espanhóis usaram modelos 
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diferentes para estudar a série e os tipos documentais que têm 
sua origem na metodologia proposta por T. Schellenberg [...]. 11. 
A normalização na denominação é mais fácil na série "tipológica" 
do que na série "cumulativa". 12. Os elementos que usaremos 
na denominação das unidades documentais variarão de acordo 
com a série a que pertencem. [...]. Entre esses elementos [...], o 
mais relevante, o básico, na descrição de uma unidade 
documental é a sua tipologia. (GARCÍA RUIPÉREZ, 2015, p. 
146-148, tradução nossa) 

 

Dessa forma, assim como o autor acima citado, estamos convencidos de 

que dar nome aos documentos, ou seja, identificar os tipos documentais, é uma 

tarefa essencial para o trabalho do arquivista, e foi desse modo que tentamos 

proceder no acervo que agora apresentamos. 
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4 PASSO QUATRO:  O DIÁLOGO COM O ARQUIVO DE DANÇA 

  

Nessa seção apresentamos um pouco da história da titular, algumas 

considerações sobre a Dança e a proposta de organização de seu acervo. 

Organizar um acervo de Dança, mesmo estando tão próxima da titular, não 

é tarefa fácil, sendo inúmeros os desafios, desde o entendimento da natureza 

própria da linguagem da Dança até a quase inexistência de políticas de 

conservação e preservação da memória desta arte no Brasil.  

 
Essa realidade, entretendo, vem sofrendo modificações. 
Atualmente já é possível vislumbrar no Brasil (e no mundo) 
iniciativas que propõem a organização sistematizada desse 
conhecimento produzido no fluxo do tempo e que, 
provavelmente, irão contribuir para uma reflexão crítica sobre a 
Dança Cênica e, consequentemente, para a construção e 
difusão desse saber. No Brasil, é possível identificar 
contribuições individuais de artistas-criadores e pesquisadores 
apoiados por diferentes iniciativas, e outras de caráter mais 
institucionais, algumas ligadas as universidades, através de 
seus grupos de pesquisa e/ou curso de Pós-Graduação. 
(AQUINO; GUIMARÃES, 2005) 
 

Dentro deste contexto, temos a contribuição de Lia Robatto, que preservou, 

quase que na totalidade, os seus processos criativos e demais documentos 

referentes a produção artística-acadêmica na área da Dança, desde a década 

de 1950 aos tempos atuais, já que continua em atividade. 

Como dito anteriormente, no arquivo pessoal é preciso conhecer a biografia 

da pessoa e o contexto de produção. Também, é necessário entender a forma 

de acumulação e verificar o estado de conservação dos documentos. Nas 

palavras de Silva (2015, p. 181, grifo da autora) “o desafio maior é o de definir o 

que poderia ser considerado função de uma pessoa. Mais apropriado seria 

trabalhar com as atividades desempenhadas por uma pessoa durante sua vida”. 

Sendo assim, o modo de constituição de um arquivo pessoal segue uma regra 

particular de acumulação, dado pelo seu produtor e, portanto, o tratamento deste 

acervo pressupõe, como um dos exercícios iniciais, a identificação do próprio 

titular. 

No caso do acervo pessoal de Lia Robatto, os documentos já nos 

apresentam a possibilidade de um estudo biográfico da titular, e apontam 
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também para um campo de atuação profissional e produção intelectual no campo 

da Dança. A maioria dos documentos referem-se as atividades de criação 

artística produzidas ao longo de sua atuação profissional nos diferentes espaços 

por onde passou. Já, num primeiro olhar, é possível perceber que a titular 

priorizou seus processos criativos como testemunho de sua trajetória 

(SEVERINO, 2015). 

A produção e manutenção de registros pessoais é um tipo de 
construção testemunhal e memorial, um modo particular de 
comprovar e memorializar nossas vidas individuais e coletivas – 
nossa existência, nossas atividades e experiências, nossas 
relações com os outros, nossa identidade, nosso lugar no 
mundo. (MCKEMMISH, 2013, p. 23) 

  

 Conforme veremos abaixo, priorizamos essa característica de 

organização da artista no tratamento de seu acervo e na construção do quadro 

de arranjo. 

 

 

4.1 OS PASSOS DE LIA E A DANÇA  

 

Lia Robatto ocupa um lugar de destaque na cena cultural baiana e 

brasileira, não apenas pelo papel que desempenhou como professora, 

coreógrafa e pesquisadora em Dança, mas por ter experimentado e ousado 

inovar, contribuindo para a consolidação da Dança e sua renovação no Brasil. 

Seu arquivo apresenta uma construção inserida numa prática de arquivamento 

de si, atravessada por outras subjetividades, conforme ela mesma afirma na 

introdução de seu livro Dança em processo. 

Ao criar uma coreografia, sinto-me tomada por um desafio e um 
prazer, compelida por uma urgência, quase compulsiva, de 
descobrir os ‘mistérios’ da Dança, num esforço de produzir uma 
obra que me satisfaça e atenda às expectativas das pessoas das 
pessoas envolvidas no processo, inclusive o público. 
(ROBATTO, 1994, p.21) 

 

Nascida em 16 de janeiro de 1940, na cidade de São Paulo, mudou-se para 

Salvador aos 17 anos, já atrás de seu sonho. Sua trajetória na Dança se 
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entrelaça com a história da Dança Moderna no Brasil e, principalmente com a 

história da Dança na Bahia. 

Até a década de 1920, o Brasil não apresentou elementos que 
indicassem a existência de um quadro de representação e 
formação profissional em dança. Diferente da trajetória europeia, 
por exemplo, com suas danças cortesãs, seguidas pelo balé 
clássico e suas dissidências e rupturas [...]. A partir de 1930, 
profissionais com formação conceituada nos grandes expoentes 
internacionais da dança cênica chegaram ao Brasil e iniciaram 
uma formação diversificada e concomitante: Maria Olenewa, 
com o ensino do balé clássico no Teatro Municipal do Rio de 
Janeiro a partir de 1930; Chinita Ullmann, com a dança moderna 
de origem expressionista alemã em São Paulo a partir de 1932; 
Vaslav Veltcheck, com o ensino do balé clássico na Escola 
Municipal de Bailados (São Paulo) em 1940; Maria Duschenes, 
com o método Laban a partir de 1943; e Nina Verchinina, com a 
dança moderna no Rio de Janeiro em 1945. (ARAÚJO, 2012, p. 
70) 

 

Ainda criança, Lia Robatto teve a oportunidade de frequentar a Escola 

Municipal de Bailados e, também, estudar com Maria Duschenes27, mas foi com 

Yanka Rudzka, sua grande mestra28, que ela seguiu nos passos da Dança. 

Yanka Rudzka29, assim como Aurélio Milloss e Renée Gumiel, foram, na 

década de 1950, importantes expoentes para a ampliação do movimento de 

Dança Moderna no Brasil (ARAÚJO, 2012, p. 70). Na Bahia, Yanka Rudzka 

ajudou na implantação, em 1956, da Escola de Dança da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA)30. 

                                                           
27Maria Duschenes foi uma das pioneiras da Dança Moderna no Brasil. Destacou-se 
como educadora e coreógrafa, sendo responsável por trazer ao Brasil a Teoria do Movimento de 
Laban, e o método Dalcroze Eurhythmics. 
28 Lia Robatto reconhece em Yanka Rudzka sua incentivadora e tutora. Para ela, sua mestra, 
como carinhosamente se refere a Yanka, a influenciou diretamente na liberdade criativa presente 
em suas concepções estéticas. 
29Yanka Rudzka, dançarina e coreógrafa polonesa, foi também personagem significante na 
modernização da Dança no Brasil. Pouco se escreveu sobre a passagem dela pelo Brasil, muito 
embora seja ímpar a sua contribuição para a Dança Cênica brasileira e para a implantação da 
Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Um pouco sobre essa grande artista é 
possível ler no trabalho publicado por Guimarães (2016), na revista Caderno de Cinema. 
30 “A Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia foi fundada em 1956 no reitorado de 

Edgar Santos. Foi o primeiro curso superior dessa área. A criação da Escola de dança da UFBA 
foi um dinamizador da produção artística no Brasil e marco da sistematização e consolidação 
não só do ensino, mas, também, para a afirmação da dança como área de conhecimento. Com 
uma práxis inovadora, com metodologia e conteúdos programáticos atualizados, a Escola foi o 
primeiro – e por longos anos o único – centro de excelência a desenvolver ideias da modernidade 
em Dança. Seus primeiros diretores Yanka Rudzka e Rolf Gelevski, [...], promoveram uma 
articulação entre as informações de vanguarda internacional da época com os aspectos da dança 
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E foi, a convite de Yanka Rudzka, que Lia, em 1957 chega na Bahia, como 

uma das intérpretes/dançarinas do recém-criado Conjunto Contemporânea de 

Dança da Escola de Dança da UFBA e, também, como assistente de sua mestra, 

fundadora da referida Escola, a primeira a nível universitária no Brasil e a 

segunda da América Latina. O que deveria ser uma viagem temporária acabou 

se concretizando numa mudança definitiva para Salvador. Lia Robatto se 

graduou em 1962 no curso de Dançarino Profissional e em 1963 no curso de 

Magistério Superior (atual Licenciatura em Dança), ambos, na referida Escola de 

Dança.  

Se, em São Paulo, no início de sua formação, Lia Robatto teve acesso a 

uma formação mais erudita, em Salvador, travou contato imediato com a cultura 

popular. Foi durante a preparação para a coreografia Candomblé, que começou 

“[...] a receber as primeiras informações sobre algumas danças dos orixás e 

práticas rituais afro-baianas, [...]” (ROBATTO, 2015, p.28). Mas, foi o arquiteto, 

cineasta e fotógrafo baiano Silvio Robatto, com quem se casou, em 1962, o 

responsável por apresentar um universo cultural diverso e pulsante. 

Silvio me apresentou a Bahia das festas de largo. Através de seu 
olhar sensível de fotógrafo descobri o encanto das 
manifestações populares de Salvador, incluindo os ritos sacros 
como as procissões e o barroco das igrejas baianas, e depois, 

viajando pelo interior, a beleza da Bahia agreste. (ROBATTO, 
2015, p. 30) 

 

Analisando o acervo de Lia Robatto é possível averiguar que seus 

espetáculos coreográficos retratam esse universo multicultural, a exemplo dos 

espetáculos Barraco (1966), Sertões (1967), Vestígios do Sagrado (1976), Ao 

Pé do Caboclo (1977), Sertania (1983), entre tantos outros.  

A riqueza de seu acervo também pode ser constatada, como ela mesmo 

afirma, no fato de “[...] talvez eu seja uma das poucas coreógrafas no mundo que 

tenha tido o privilégio de ter todas as obras registradas, por mais de cinquenta 

anos, pelo mesmo profissional, o que deu uma unidade estética ao meu acervo 

de imagens” (ROBATTO, 2015, p. 30).  Estes registros fotográficos foram 

                                                           
e da cultura baiana, tais como o candomblé, a capoeira e o samba de roda” (Aquino; Guimarães, 
2005). 
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arranjados junto aos espetáculos ao qual retratam, formando um dossiê 

genético. 

Robatto atuou como bailarina profissional dos 16 aos 36 anos de idade, 

participando do Conjunto Contemporâneo de Dança em São Paulo, com Yanka 

Rudzka, e também acompanhou o grupo quando este migrou para a Escola de 

Dança da UFBA; dançou no do Grupo de Arte Coreográfica Moderna de Maria 

Duschenes/SP; no Grupo de Dança Contemporânea da Universidade Federal da 

Bahia; no Grupo Juventude Dança, ambos com direção de Rolf Gelewsky; e em 

suas próprias criações coreográficas no Grupo Experimental de Dança e Grupo 

Experimental de Dança e Comunicação.  

Dirigiu e coreografou para o Grupo Experimental de Dança - GED (1965); 

o Grupo de Dança e Comunicação – GDC (1971); o Grupo Experimental de 

Dança da UFBA – GEDUFBA (1977); o Grupo Viravolta (1982); a Gicá, Cia. 

Jovem de Dança do Projeto Axé (1998). Foi diretora artística e coreógrafa do 

Balé Teatro Castro Alves – BTCA (1983 e 1984). Coreografou também para 

vários outros grupos e ainda continua atuando no campo da Dança.  

Lia Robatto, desenvolveu uma linguagem expressiva própria, buscando 

novas formas, ideias, concepções e liberdade absoluta e criação. Sua trajetória31 

representa um exemplo de atuação artística e dedicação aos estudos da Dança, 

por isso, a identificação dos tipos documentais de seu acervo pessoal representa 

uma importante contribuição para a organização, a disseminação e a 

preservação de outros acervos de Dança. 

 

 

4.2 ENTRANDO NO ARQUIVO32  

 

Diferentemente de um arquivo institucional, nos arquivos pessoais não há 

nenhuma regra ou organização pré-estabelecida, o que irá demandar um esforço 

                                                           
31 O estudo biográfico de Lia Robatto, mas pormenorizado, foi realizado durante o processo de 
organização de seu acervo (SEVERINO, 2015), sendo aqui apresentado um histórico geral. 
32 Parte desta seção é um recorte do que já foi apresentado no trabalho de conclusão de curso. 

Ver Severino, 2015, 
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maior, por parte do profissional arquivista, para identificar a massa documental. 

Porém, no caso do acervo Lia Robatto, tivemos a oportunidade de um diálogo 

direto com a titular durante todo o processo do tratamento documental, inclusive 

na construção do quadro de arranjo e do glossário terminológico dos tipos 

documentais identificados. 

A documentação que compõe o Acervo Lia Robatto retrata as atividades 

desempenhadas ao longo de sua carreira profissional como intérprete, 

coreógrafa, atriz, professora e pesquisadora em Dança. O projeto de 

organização de seu acervo, iniciado em 2014 e finalizado em 2016, realizou o 

tratamento documental de aproximadamente dez mil itens documentais, 

reunidos ao longo de mais de 50 anos de trajetória profissional.  

Os documentos relativos ao processo de criação, nos quais nos 

debruçamos para essa pesquisa, totalizaram, numa primeira identificação, cerca 

de 2 metros lineares do gênero textual; 2000 itens do gênero iconográfico e 20 

itens do gênero filmográfico, compostos por estudos do processo de criação, 

notações coreográficas, conceito cênico; programas de espetáculos; textos 

referência; esboços de cenários e figurinos; estudos musicais, folders, cartazes, 

provas fotográficas, registros da imprensa, entre outros. 

Durante o processo de identificação, e em conversas com Lia Robatto, foi 

possível averiguar que a artista privilegiou a preservação do material 

representativo de suas criações artísticas, o que nos inspirou na organização de 

um arquivo genético33, valorizando, assim, seu ato de fala. Para Cirillo (2010, p. 

7), “o estudioso dos documentos do processo de criação (o crítico genético) 

busca sua compreensão como sistema não-lineares que fornecem meios de 

tornar acessíveis as artimanhas e a complexidade que envolvem a mente 

criadora”. 

Segundo Hobbs (2016, p. 317), “o diferencial dos arquivos pessoais se 

concentra na importância da intenção, na psicologia do criador e em como este 

                                                           
33 Modo como estudiosos do campo da crítica genética, a exemplo de Cecília Salles, se referem 
a acervo do tipo de Lia Robatto, em que os princípios de organização – que segmentam cartas, 
vídeos, fotografias e anotações – contribuem para compreensão do processo criativo do artista. 
A crítica genética ampliou seu campo de ação, especialmente, no Brasil, chegando ao que ela 
chama hoje, de modo mais genérico, crítica de processos de criação. Temos como referência 
também o acervo de Hijikata Tatsumi (1928-1986), principal mentor do movimento de dança 
Butô. 
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se interpreta e interpreta o que está fazendo”. Existe uma liberdade de considerar 

algo como importante ou não, e sim decidir por preservá-lo ou eliminá-lo.  

Esta liberdade de acumulação, organização e seleção dado por Lia para 

seu acervo pessoal revela muito da Lia intérprete e coreógrafa. Sua vida foi 

pautada pela dança - como é possível verificar em sua biografia e também na 

análise do que ela guardou de si. Portanto, nossa preocupação foi respeitar não 

só a ordem original dada pela titular como também retratar, no plano de 

classificação, aquilo que ela priorizou como sendo “testemunho de si” 

(MCKEMMISH, 2013). 

Outro ponto importante é o da organicidade. A documentação inventariada 

foi acumulada naturalmente por Lia Robatto no exercício de suas atividades, 

sendo possível identificar os vínculos que unem os documentos entre si e estes 

às atividades que lhe deram origem. O princípio de respeito à ordem original, 

também norteou todo trabalho de identificação e classificação da documentação 

recebida. Os documentos foram analisados um a um para levantamento dos 

tipos documentais e identificação das atividades que lhe deram origem. Ao 

preservarmos a ordem original estamos também preservando a gênese 

documental, ou seja, a origem primeira para qual o documento foi produzido.  

No caso do acervo de Lia Robatto foi possível perceber uma organização 

prévia dada pela titular, com a formação de alguns dossiês como os processos 

de criação de seus espetáculos. Na entrevista inicial, Robatto já havia dito que 

para ela tão importante quanto o espetáculo eram os estudos feitos durante todo 

o percurso de criação cênica, por isso teve o cuidado de guardar. 

Dessa forma, como tentamos aqui demonstrar, a etapa de identificação das 

espécies e tipos documentais, nos parâmetros da diplomática contemporânea, 

foi determinante para a formação das séries e subséries, de modo a retratar a 

trajetória da titular.  Não vamos nos estender aqui no passo a passo do processo 

de organização34, mas talvez seja significativo anexar alguns resultados, como 

o quadro de arranjo (ANEXO A), o modelo parcial de classificação (ANEXO B) e 

o resumo descritivo de acordo com a Norma Brasileira de Descrição Arquivística 

                                                           
34 Para conhecer os procedimentos metodológicos e a organização completa do acervo Lia 
Robatto, ver Severino (2015). 
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– NOBRADE (ANEXO C), assim como, uma breve descrição do tratamento 

documental conforme segue abaixo. 

Respeitando a ordem original da organização, os documentos foram 

identificados sob os seguintes aspectos: volume do acervo, estado de 

conservação, suporte, gênero, espécie e tipo documental.  

A documentação relativa ao processo de criação totalizou, numa primeira 

identificação, cerca de 886 itens do gênero textual; 2000 itens do gênero 

iconográfico e 20 itens do gênero filmográfico, composta por estudos do 

processo de criação, notações coreográficas, conceito cênico; programas; textos 

referência; esboços de cenários e figurinos; estudos musicais, folders, cartazes, 

provas fotográficas, registros da imprensa, entre outros. 

Os documentos foram sendo separados, inicialmente, respeitando os 

dossiês organizados pela titular. Foram tirados de seu invólucro original e 

separados por folha de papel almaço, que recebiam anotações, a lápis, com 

informações básicas de identificação, como: tipologia, assunto, datas, nomes, 

etc.  

Na sequência, fizemos a identificação das espécies e tipologias 

documentais existentes de acordo com a função desempenhada pela produtora. 

Essa análise oferece suporte necessário para pensar as prováveis séries e 

subséries do fundo a ser constituído. 

Partindo das primeiras anotações feitas em folhas de papel almaço, na 

etapa anterior, iniciamos o primeiro esboço do quadro de arranjo. Desse 

processo, de identificação tipológica é que será pensado o glossário. 

O quadro de arranjo foi construído contemplando as séries e subséries 

definidas a partir de uma reflexão conjunta com a titular do acervo, levando em 

conta a ordem original e as melhores práticas de classificação, de modo a 

subsidiar a distribuição lógica dos documentos em unidades que reflitam a 

relação entre si e permitam aos pesquisadores uma ampla visão das atividades 

através da organicidade dos seus registros. 

A primeira série do acervo, denominada Criação Artística (CA) concentra a 

maior parte da documentação referente aos seus processos de criação, e está 

subdividida em sete subséries: 1) Espetáculos e coreografias (ESC); 2) Criações 

para teatro, música e outras artes (CTMA); 3) Esboços de espetáculos não 
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realizados (ENR); 4) Intérprete / dança (ID); 5) Intérprete / atriz (IA); 6) Figurinos 

(FG); e 7) Estudos para pesquisa artística (EPA). 

Os documentos reunidos na série Gestão Cultural (GC) apresentam a 

trajetória da titular como gestora de grupos, comissões e instituições. Esta série 

foi subdividida em três subséries: 1) Grupos: criação e/ou direção (GCD); 2) 

Presidência, direção, coordenação, consultoria e curadoria (PDC); e 3) 

Participação em comissões de avaliação/seleção (PCA). Apesar de sua efetiva 

e intensa atuação como gestora, são poucos os documentos que foram 

preservados pela titular. 

Na série Atuação na área de formação artística e acadêmica (AFAA) foram 

reunidos documentos referentes a atuação da titular em atividades de formação 

artística e acadêmica. Foram definidas as seguintes subséries: 1) Colaboração 

na criação e coordenação de cursos e programas de educação em arte (CCPA); 

2) Atuação acadêmica (AA); 3) Cursos, oficinas, palestras, encontros e outras 

vivências (COPE); 4) Participação em eventos artístico-culturais (PEAC). Os 

documentos aqui reunidos não retratam a totalidade de sua trajetória, mas são 

uma representação significativa de sua atuação. 

A série Publicações (PB) abriga publicações em livros, revistas, jornais, 

documentários, assim como, prefácios, entrevistas, citações sobre ela, livros e 

artigos que, de forma direta ou indireta, influenciaram no trabalho da coreógrafa, 

formada por sete subséries. Prevalece documentação da tipologia registro de 

imprensa.  Sendo as seguintes subséries: 1) Livros Autorais (LV); 2) Prefácios 

(PR); 3) Citações (CT); 4) Artigos (AR); 5) Entrevistas (EN); 6) Documentários 

(DOC); e 7) Outras referências (OR). 

A série Títulos, prêmios e homenagens (TPH) reúne documentos referentes 

aos títulos, prêmios e homenagens que a artista recebeu ao longo de sua 

trajetória artística e profissional. São certificados, atestados, diplomas, registros 

da imprensa, entre outros, distribuídos em quatro subséries: 1) Títulos (TI); 2) 

Prêmios (PR); 3) Homenagens (HO); 4) outros (OU). 

A série Formação da artista (FOR) reúne documentos a partir de seus 

primeiros estudos em dança, ainda criança, e os demais cursos e programas 

frequentados ao longo de sua trajetória. Nesta série não foram criadas subséries, 

partimos diretamente para as unidades documentais, totalizando 18 itens. 
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A série Afetos (AF) reúne documentos de valor afetivo para a titular, como 

textos e desenhos da infância, correspondências trocadas com parentes e 

amigos, fotografias familiares, entre outros, tendo sido organizada em seis 

subséries. 1) Documento Oficial (DO); 2) Desenhos e textos da infância (DTI); 3) 

Correspondências (CO); 4) Registros fotográficos (RF); 5) Registros de imprensa 

(RI); 6) Outros guardados. 

A série Outros (OU) comporta os documentos relativos ao Projeto de 

organização do acervo Lia Robatto, como os contratos, relatórios de campo; 

projeto Acervo Memória da Dança, entre outros. Abriga um único dossiê. 

Elegemos a documentação da série Criação Artística para o nosso estudo 

dos tipos documentais e sugestão de glossário. Estamos considerando o 

glossário como instrumento de trabalho e não como um documento que se 

pretenda concluir, pois está em constante crescimento e desenvolvimento35. Os 

tipos documentais estudados até o momento servem como referência para a 

continuidade da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Essa dissertação é o início de uma pesquisa que pretendo dar continuidade junto à 
documentação custodiada pelo Memorial da Escola de Dança da UFBA. 
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5 PASSO CINCO:  O ESTUDO DOS TIPOS DOCUMENTAIS  

 

Os primeiros registros de dança podem ser observados nos estudos 

iconográficos das culturas antigas, como nas pinturas em parede das dinastias 

egípcias, nos vasos da Grécia Antiga ou nas inúmeras pinturas rupestres 

encontradas no Brasil. No entanto, as primeiras “descrições verbais das danças 

foram encontradas na Índia”, aproximadamente no início da era cristã. Mas, é na 

Europa, durante os séculos XVI e XVII, “que muitos estudos da dança foram 

escritos em formulário de descrições frequentemente acompanhados por 

ilustrações” (TRINDADE; DO VALL/E, 2007, p. 201).36  

Porém, é em plena Belle Époque (1875 -1914) – considerado por diferentes 

pesquisadores como o período da modernização das cidades e 

consequentemente da arte e da cultura – que nasce Isadora Duncan (1878), na 

cidade de São Francisco, tida, quase que unanimemente, por estudiosos no 

campo da dança, como a percursora do balé moderno. 

Com sua “dança livre”, essa dançarina questionou e se opôs aos 
rígidos estatutos de vestimenta e posturas do balé clássico, 
assim como ousou dançar composições de grandes músicos 
como Beethoven, Chopin e Brahms, o que era, até então, 
privilégio dos concertos e recitais. [...] foi precursora ao dançar 
descalça e usar túnicas, influenciada, principalmente, pela arte 
grega. Ela compreendia a dança como uma rebelião, um ato de 
protesto contra a convencionalidade da dança de seu tempo. 
Para ela, a dança não deveria ser a repetição de passos já 
instituídos, mas a livre expressão dos movimentos mais íntimos 
do/a bailarino/a. (FRANCO; FERREIRA, 2016, p. 270) 

 

No início dos anos 1920, com o aumento da produção e dos estudos em 

dança ela passa a ser considerados uma disciplina acadêmica. No final do 

século XX, esses estudos são parte integrante de muitos programas 

de artes e humanidades das universidades, como é o caso do Brasil. 

É nesse contexto que localizamos a Escola de Dança da UFBA, a inserção 

de Lia Robatto na Dança Moderna – como ela mesmo afirma logo abaixo – e o 

estudo dos tipos documentais de seu acervo. 

                                                           
36 Gostaríamos de ressaltar que este breve panorama sobre a história do registro da dança, se trata apenas 

de uma observação ilustrativa, introdutória ao tema, não sendo a nossa pretensão uma análise mais 

aprofundada. 
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sinto-me na obrigação de registrar as minhas experiências 
profissionais como forma de contribuir para a Memória da Dança 
Moderna no Brasil, já que faço parte da primeira geração de 
coreógrafos contemporâneos que aqui nasceram, se formaram 
e aqui realizam as suas produções”. (ROBATTO, 1994, p. 23) 

 

 De acordo com Aquino e Guimarães (2005), “a característica inovadora 

da Escola desdobrou-se em produções plurais da dança desenvolvidas por 

artistas que fizeram parte tanto do seu corpo docente como discente”, criando 

um ambiente de disseminação da arte da dança com inovação e perspectiva 

experimental, da qual Lia Robatto teve significativa contribuição. 

 

 

5.1 A LINGUAGEM DO INDIZÍVEL37 

 

A Dança Moderna surge no início do século XX, e seus pioneiros 

procuravam maneiras modernas, pessoais e subjetivas de expressar como se 

sentiam através da dança, buscando a manifestação extrema dos sentimentos 

através dos movimentos corporais. Diferentemente do Balé Clássico, que tem 

seu vocabulário bem definido, com código aceito internacionalmente, para 

Rangel (2017), Paternostro (2017) e Robatto (2017), a Dança Moderna 

dificilmente terá uma linguagem universal.  

Essa característica da Dança Moderna, segundo Robatto (2017) se reflete 

nos estudos teóricos da área, e na dificuldade de adoção de uma terminologia 

apropriada capaz de codificar todas as novas experimentações que cada 

coreógrafo desenvolve em seus estudos cênicos.  Segundo a autora, “a 

imposição de uma terminologia muito rígida [...] para definir os movimentos, pode 

implicar numa limitação criativa [...] restringindo todas as inumeráveis 

possibilidades do corpo a um repertório restrito de passos convencionais” 

(ROBATTO, 1994, p. 27).  

                                                           
37  Termo utilizado por Lia Robatto Para ela, a “dança é a linguagem do indizível”, daquilo que é difícil 

decifrar concretamente e que se perde no tempo, salvaguardando os seus múltiplos significados” 

(ROBATTO, 1994). 
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Esta observação de Robatto pode ser percebida nas reflexões de Michel 

Foucault (1999) acerca da rigidez dos conceitos e de como, numa perspectiva 

crítica, se pode pensar o ato criativo fundando novas concepções interpretativas. 

Numa perspectiva epistemológica, ainda é possível pensar aos moldes de Mieke 

Bal (2005) acerca da mobilidade dos conceitos, vistos de um ponto de vista 

metafórico, excelente caminho para se pensar e se fazer análises no campo 

artístico e das ciências sociais. 

Por isso, a busca de uma terminologia apropriada para a Dança Moderna 

é tão difícil, pois envolve conceitos estéticos adotados apenas por curtos 

períodos e em constante processo de modificação.  

Nós, profissionais da Dança Moderna vivemos adotando termos 
provisórios para designar os detalhes técnicos de cada trabalho 
específico; termos que se restringem a atender às necessidades 
de grupos fechados, mas que estão longe de absorver todo o 
universo da dança [...]. (ROBATTO, 1994, p. 28-29) 

 

Essa adoção de termos provisórios foi a primeira dificuldade encontrada na 

organização do acervo de Lia Robatto. Para decifrar esse universo de tipos 

documentais produzidos e acumulados pela artista, fez-se necessário uma 

identificação criteriosa de cada item documental, assim como, pesquisas 

bibliográficas e, também, muitas conversas com a titular e com a curadora do 

acervo, Maria Sofia VB Guimarães, para buscar nomear, da maneira mais 

representativa possível, aquele documento a partir da compreensão da atividade 

que o gerou. Como dito anteriormente, a identificação tipológica é a uma etapa 

preliminar para a organização arquivística e está ligada diretamente a 

compreensão do contexto de produção e acumulação do acervo. 

A proposta de construção de um glossário de espécies e tipos documentais, 

encontrados no acervo de Lia Robatto, contribuiu diretamente no 

estabelecimento do quadro de arranjo – definição das séries e subséries – para 

esse conjunto documental. Lembrando, que estamos considerando o caráter 

transitório desse tipo de produção, logo, nossa intenção não é legitimar uma 

proposta final e acabada de glossário para a área de Dança, mas mapear os 

termos identificados na documentação estudada e repertoriar, do ponto de vista 
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conceitual, a atividade de montagem de um espetáculo, que toma como 

referência o acervo de Lia Robatto, figura importante na cena artística nacional. 

Segundo esclarece Heredia Herrera (2007), os tipos documentais não são 

estáveis [...], podendo desaparecer e evoluir frente às transformações sociais e 

tecnológicas, contudo não podemos perder de vista os primeiros nomes 

reconhecidos, considerando que, como tal, deverão ser atualizados a cada novo 

arquivo organizado.  

[...] a sobrevivência de todo o trabalho da dança depende do que 
está sendo preservado com a tradição ou do que está sendo 
escrito em algum formulário, no qual a tradição é contínua e 
ininterrupta, [...]. Mas quando uma tradição é quebrada (se, por 
exemplo, as tradições culturais de um grupo étnico misturam-se 
nas de outro), as danças que seguem podem, não somente 
mudar radicalmente, mas podem mesmo desaparecer. Por esta 
razão, os métodos de registro da dança são importantes na 
preservação de sua história. (TRINDADE; DO VALLE, 2007, p. 
202) 

 

Nesta análise discursiva, buscamos estudar os métodos de registro 

utilizados por Robatto, entendendo, como ela mesmo afirma, que cada 

“coreografia tem seu método muito particular, e cada coreógrafo desenvolve o 

seu método de trabalho” (ROBATTO, 1994, p. 28). Essa linguagem própria da 

Dança Moderna dificulta nomear os movimentos e as composições 

coreográficas. Porém, no contexto de criação dos espetáculos é possível 

identificar algumas etapas do processo criativo e, dessa forma, mapear os tipos 

documentais produzidos no exercício dessa atividade. 

Lia Robatto (1994) define como etapas do seu processo criativo a: 1- 

escolha do conteúdo temático e abordagem cênica, que irá determinar todo o 

conceito da obra; 2 - definição da concepção estética, ou seja, a pesquisa do 

conteúdo temático ou das técnicas de linguagem; 3- “vigília criativa”, ou seja, um 

estado permanente de sensibilidade e criação; 4-  escolha da equipe de artistas, 

estudo da proposta, troca de ideias; 5- ensaios práticos com os dançarinos, 

“talvez o momento mais excitante do trabalho”.  

O método de trabalho que adotamos para organização documental e 

tipificação dos documentos do acervo de Robatto levou em consideração essas 

etapas do processo criativo descritas pela titular, fundamentais para a 
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identificação dos documentos, como por exemplo, os textos referência e estudos 

biográficos necessários para a etapa 1 e 2, ou as partituras musicais, os 

cadernos de estudos, as notações coreográficas e os planos de iluminação para 

as etapas 3 e 5, assim por diante. 

 Além dessa opção metodológica, procuramos estabelecer um diálogo com 

outras pesquisas na área e encontramos, no campo das artes cênicas, o trabalho 

apresentado por Carvalho (2009), no qual identificamos similaridades com a 

proposta em estudo. Pesquisando diferentes classificações, propostas por 

teóricos da área de artes cênicas, o autor desenvolveu um quadro de categorias 

documentais que ele denominou de Tipologia documental para o 

desenvolvimento de coleções especializadas em artes cênicas (QUADRO 1), 

como método para colaborar na organização dos documentos produzidos em 

decorrência de um espetáculo cênico.  O autor observa que: 

[...] devido à natureza imaterial da encenação, a constituição de 
um patrimônio documental das artes cênicas só é possível a 
partir da reunião de diferentes suportes e tipos documentais 
originários do espetáculo cênico. [...]. Alguns pesquisadores de 
artes cênicas, a partir de suas necessidades de investigação e 
dos seus procedimentos metodológicos de análise, têm tentado, 
intencionalmente ou não, descrever e agrupar em categorias a 
variedade de suportes documentais gerados a partir ou 
diretamente das encenações. [...] criam, em as suas próprias 
pesquisas, categorias sobre os diferentes elementos ou fases 
que dão origem a uma encenação. (CARVALHO, 2009, p. 174) 

 

Ao observarmos o quadro proposto por Carvalho foi possível identificar 

muitas semelhanças com a classificação das Categorias documentais por 

similaridade diplomática (QUADRO 2), que elaboramos durante o processo de 

tratamento do acervo de Robatto, principalmente semelhanças conceituais – 

mesmo tendo o autor adotado procedimentos metodológicos diferentes dos 

nossos. Na época, não criamos essas categorias com o objetivo de classificar 

os tipos documentais em cada uma delas, o processo foi exatamente o inverso, 

primeiro identificamos os tipos documentais – já que a metodologia era a 

identificação arquivística – e só depois percebemos a possibilidade de enquadrá-

los em categorias, levando em consideração a similaridade diplomático 

(estrutura externa e interna) entre eles. 
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QUADRO 1 –  Tipologia documental para o desenvolvimento de coleções especializadas em artes cênicas 

PROCESSO 

DE 

CRIAÇÃO 

ESPETÁCULO DIVULGAÇÃO REPERCUSSÃO 
ESTUDOS 

E 

PESQUISAS 

REGISTROS 

SISTEMÁTICOS 

PRODUÇÃO 

EXECUTIVA 

 

Textos dramáticos 

 

Cadernos de 

encenação 

 

Croquis (cenários, 

figurinos, objetos de 

cena e maquiagem) 

 

Planos de iluminação  

 

Partituras musicais 

 

Roteiros  

(iluminação, 

contrarregragem, 

projeção) 

 

Publicações de apoio 

(impressas, 

eletrônicas, digitais) 

 

Correspondências 

 

Atas de reunião 

 

 

Telões de fundo 

 

Objetos Cênicos 

 

Figurinos e acessórios 

 

Máscaras 

 

Bonecos 

 

Efeitos sonoros 

 

Projeções de vídeo 

 

Equipamentos de 

cena 

 

Lugares teatrais 

 

 

 

Releases e anúncios 

(impressas, 

eletrônicas, digitais) 

 

Cartazes/Folders/ 

Convites 

 

Programas 

 

Críticas 

(impressas, 

eletrônicas, digitais) 

 

Produções 

jornalísticas 

(impressas, 

eletrônicas, digitais) 

 

Documentários 

 

Pesquisas de público 

 

 

  

Monografias 

acadêmicas 

 

Artigos 

 

Anais de Congresso 

 

Registros fotográficos 

(ensaios, encenação, 

artistas, figurinos, 

cenários, etc.) 

 

Registros em áudio 

(ensaios, encenação, 

entrevistas com 

artistas, equipe 

técnica e público) 

 

Registros em vídeo 

(ensaio, encenação, 

entrevistas com 

artistas, equipe 

técnica e público) 

 

 

Documentos de 

gestão 

(projetos, relatórios, 

prestações de conta, 

folhas de pagamento, 

livros fiscais, 

currículos de artistas 

e técnicos, etc.) 

 

Documentos jurídicos 

(contratos, pareceres, 

autorizações, alvarás, 

cessão de direitos 

autorais, convênios, 

parcerias, editais, 

etc.) 

 

Documentos 

arquitetônicos 

(plantas, mapas e 

maquetes, etc.) 

 

 

Fonte: Carvalho (2009) 
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QUADRO 2 –  Categorias documentais por similaridade diplomática 

PROCESSO 

DE 

CRIAÇÃO 

ESPETÁCULO DIVULGAÇÃO PUBLICAÇÕES REGISTROS 

 
DOCUMENTOS 

DE GESTÃO 
HONRARIAS 

 

Textos referência 

 

Cadernos de estudos 

(de movimento, de 

ritmo, de figurino, 

biográfico 

coreográfico, do 

espaço cênico 

do conceito cênico) 

 

Roteiros  

(iluminação, ensaio, 

tema, elenco) 

 

Planos de iluminação 

e som 

 

Partituras musicais 

 

Desenhos  

 (cenários, figurinos, 

objetos de cena, 

maquiagem) 

 

 

 

Objetos Cênicos 

 

Figurinos e acessórios 

(máscaras, bonecos, 

perucas, etc.) 

 

Materiais sonoros e 

de projeção visual 

 

 

 

 

Releases e anúncios 

(impressos, 

eletrônicos, digitais) 

 

Programas 

(de espetáculo, de 

eventos) 

Cartazes 

 

Folders 

 

Flyers 

 

Convites 

 

Catálogos 

 

Banners 

 

Agendas Culturais 

 

 

  

Artigos 

(acadêmicos, 

jornalísticos, 

literários) 

 

Documentários 

 

Pesquisa de público 

 

Discursos 

 

Fotográficos 

(fotografia, contato 

fotográfico, negativo, 

retrato, álbum) 

 

 

Audiovisuais 

 (gravados em 

película, formato 

analógico ou digital –  

filmes 35 e 16mm, 

VHS, DVD, 

Betacam, fita de rolo) 

 

 de Imprensa 

(notícias, noticiários, 

críticas 

clipagens) 

 

Projetos,  

Relatórios, 

Atas 

 

Prestações de conta 

 

Currículos de artistas 

 

Laudos,  

Contratos, 

Pareceres, 

Alvarás 

Certidões 

Certificados 

 

Cessão de direitos 

autorais 

 

Convênios, 

Editais 

 

Correspondências  

(Bilhete, Carta, 

E-mail, Ofício  

Requerimento 

Circular, etc.) 

 

 

Prêmios 

 

Títulos 

 

Homenagens 

 

Medalhas 

 

Comendas 

 

Placas 

 

Fonte: Elaborada pela autora
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Importante dizer que estas categorias documentais não são estáticas, 

devendo ser adaptadas a cada nova realidade. Porém, ressaltamos a 

importância de se pensar numa categoria que privilegie os Processos de 

Criação, principalmente no tratamento documental de acervos de artistas, 

cientistas e demais profissionais cuja etapa de criação são tão relevantes quanto 

as demais etapas do seu trabalho. 

Do ponto de vista histórico e de preservação da memória da Dança, os 

documentos de processo são indispensáveis, pois dizem respeito aos aspectos 

estéticos e formais experimentados durante a criação de uma coreografia e/ou 

espetáculo. Além disso, tanto público como os pesquisadores, só terão acesso 

a essas informações se salvaguarda desses documentos estiver garantida. Por 

isso, a importância de identificar e nomear estas fontes informacionais: planos 

de iluminação, estudos de figurino, roteiros de cenário, notação de movimento, 

ritmo e espaço, etc. 

Na categoria Espetáculo aparecem identificados os documentos que 

fizeram parte da apresentação coreográfica e, portanto, de conhecimento do 

público. Em sua grande maioria são documentos tridimensionais e/ou 

audiovisuais, como figurinos, máscaras, objetos de cena, projeções sonoras e 

visuais. Pela própria característica desses suportes requerem tratamento e 

acondicionamento diferenciado, mas não deixam de ser documentos 

arquivísticos se mantidos dentro do contexto orgânico em que foram produzidos, 

mas podem, e é aconselhável, que recebam tratamento museológico. 

A categoria Divulgação talvez seja a mais fácil de identificar, de nomear e 

de encontrar documentação a respeito. São cartazes, folders, convites, 

programas, catálogos, etc. Embora sejam fontes de informações parciais, mais 

ligadas à promoção do espetáculo, nos oferecem informações iconográficas e 

textuais importantes, como por exemplo a ficha técnica de um programa de 

espetáculo, que apresenta os dançarinos, o coreógrafo, as músicas, os 

patrocinadores, etc. 

Quanto a categoria Registros, os de imprensa são os mais comuns, porém 

muitos deles mal preservados, já que recortados de modo a suprimir a data e/ou 

fonte de onde foram retirados. Podem ser notícias publicitárias e de divulgação 
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do espetáculo, artigos sobre o tema tratado no espetáculo, críticas feitas por 

profissionais. Os registros fotográficos também são preservados com frequência, 

mas muitas vezes tratados como coleções e/ou separados dos demais 

documentos, perdendo o vínculo como organismo produtor. Mas, aparecem em 

boa quantidade e bem conservados, diferente dos registros sonoros e visuais. 

As Publicações e Honrarias são categorias que acolhem as produções do 

titular e as homenagens recebidas, respectivamente. São categorias 

documentais muito comuns em acervos de professores, pesquisadores e 

homens públicos.  

As categorias documentais apresentadas no Quadro 1 e 2 não se referem 

as categorias documentais apresentadas por Bellotto (2006, p. 49) para estudo 

diplomático do documento. Porém, se observarmos a categoria Documentos de 

Gestão (QUADRO 2) vemos que ela guarda documentos normativos (leis, 

decretos, estatutos, regimentos, portarias), enunciativos (relatórios, pareceres, 

laudos), de assentamento (atas, termos), comprobatórios (certidões, atestados, 

traslados), de ajuste (convênios, contratos) e de correspondência (avisos, cartas, 

memorando, editais). 

Importante ressaltar, que durante o processo de organização do acervo de 

Lia Robatto desconhecíamos a pesquisa e o quadro proposto por Carvalho 

(2009), sendo muito gratificante perceber que a nossa pesquisa caminhou para 

um entendimento de agrupamento documental muito próximo. E ainda, por 

constatar que foi a partir do acervo de Robatto que chegamos na definição de 

categorias documentais muito próximas as discutidas por outros pesquisadores, 

confirmando, dessa forma, a riqueza desse acervo em estudo. 

E, por último, sublinhar que este quadro de categorias documentais não 

deve ser confundido como um quadro de arranjo. O reconhecimento de 

categorias documentais e dos respectivos tipos documentais que abriga, a partir 

da metodologia de identificação arquivística, contribuiu para a formação das 

séries e subséries, em conformidade com o contexto de produção, mas não é o 

“espelho”, ou não deveria ser, da classificação final do acervo. Exemplo disso, 

está na própria constituição do quadro de arranjo do acervo Lia Robatto em que, 

como dito anteriormente, a série Criação Artística abriga diferentes dossiês 
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(ANEXO B) e, em cada um deles, é possível identificar documentos pertencentes 

a diferentes categorias, conforme exemplificamos abaixo. 

Nas Figuras 1 e 2 temos um programa de espetáculo38, enquadrado na 

categoria Divulgação, mas arranjado com os demais documentos que formam o 

dossiê do espetáculo M’Boiuna, na série Criação Artística. Já, na Figura 3, temos 

uma notícia de jornal, da categoria Registros, pertencente ao mesmo dossiê do 

espetáculo M’Boiuna, da mesma série Criação Artística. 

Outro ponto importante a destacar, se observarmos a Figura 2, é que além 

das informações que, normalmente, compõe um programa de espetáculo (título, 

data, local, direção, etc.) aparece um texto de Lia Robatto explicando o conceito 

cênico da obra e a linguagem utilizada. Isso é possível verificar em praticamente 

todos os programas de espetáculos de seu acervo, como uma característica 

própria da artista. Ela mesmo nos conta, “que são poucos os artistas que se 

preocupam em criar um conceito cênico para sua obra, ou tão pouco, guardar 

estes registros das pesquisas realizadas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Vamos destacar em itálico os tipos documentais que já constam em nosso glossário. 
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Figura 1 – Programa (frente) do espetáculo M`’Boiuna (1980) 
 

 
 
Fonte:  Acervo Lia Robatto 

 

 
Figura 2 – Programa (verso) do espetáculo M`’Boiuna (1980) 

 

 
 
Fonte:  Acervo Lia Robatto 
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Figura 3 –  Notícia de jornal do espetáculo M`’Boiuna (1980) 
 

 
 
Fonte:  Acervo Lia Robatto (Jornal Tribuna da Bahia do dia 30 de abril de 1980). 

 

De fato, em seu acervo, é possível encontrar diversos estudos, notações e 

textos referência (livros, artigos, clipagens de jornais) utilizados no processo de 

criação coreográfica. Todos organizados nos respectivos dossiês por 

espetáculo.  

Esse “dossiê genético” possibilita um diálogo direto com o percurso criativo 

do artista e abre caminho para os estudos da Crítica Genética, disciplina que 

“surgiu com o desejo de melhor compreender o processo de criação artística, a 

partir dos registros desse percurso deixados pelo artista”. [...] “são retratos 
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temporais de uma gênese que agem como índices do percurso criativo”, vistos 

como testemunho material de uma criação em processo, não sendo, portanto, o 

processo em si (SALLES, 2008). 

Assim, as Figuras 4 e 5 também pertencem a categorias documentais 

diferentes, estando a primeira alocada na categoria Processo de Criação, e a 

segunda, resultado desse estudo, materializada a partir de uma fotografia, na 

categoria Registros, ambas arranjadas na série Criação Artística. 

 
Figura 4 –  Estudo de movimento do espetáculo Caminho (1991) 
 

 
 
Fonte:  Acervo Lia Robatto 
 
 
Figura 5 – Registro fotográfico do espetáculo Caminho (1991) 

 

 
 
Fonte:  Acervo Lia Robatto 
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A importância de guardar estes registros em um mesmo dossiê nos 

possibilita entender toda a proposta do espetáculo, mesmo não tendo a 

oportunidade de assisti-lo. Nesse caso, em específico, Robatto tinha como 

proposta “estudar o resultado plástico das estruturas corporais, como as técnicas 

de equilíbrio, apoio e sustentação” (ROBATTO, 2017, p.123).  

Esses vestígios do processo criativo, materializados nestes documentos 

permitem aproximações do que foi o espetáculo cênico, mas sem a pretensão 

de alcançar a reconstituição integral do mesmo. Segundo Robatto, cada 

espetáculo é único, pois envolve movimentos, gestos e reações particulares, 

tanto do artista como do público, condições que se perdem imediatamente ao 

final de cada apresentação. 

É essa natureza transitória da apresentação cênica que impõem a 

necessidade, urgente, de tratamento e preservação dessa documentação, na 

maioria das vezes, de posso particular e de difícil acesso ou conhecimento. Nas 

palavras de Carvalho (2009, p. 177): 

[...] o espetáculo cênico é irreconstituível por natureza e que 
esse pressuposto deve ser o ponto de partida para qualquer 
ação de documentação voltada para a formação de um 
patrimônio das artes cênicas. É indispensável que essa ação 
leve em conta, ainda, os seguintes aspectos: a natureza e a 
importância das artes cênicas, a articulação dessas 
manifestações com outras linguagens artísticas e sua 
repercussão na história da cultura. Além disso, impõe-se uma 
avaliação dos traços subsistentes do espetáculo, isto é, uma 
minuciosa análise sobre os tipos de materiais e documentos 
passíveis de preservação, no sentido de virem a servir, 
sobretudo, como fonte de pesquisas e como legado cultural, 
levando sempre em conta o caráter efêmero dessas 
manifestações.  

 

Sendo assim, o trabalho de identificação e organização documental desse 

tipo de acervo são imprescindíveis para a construção de um patrimônio cultural 

–  não como algo patrimonializado, mas com sujeitos dispostos e capazes de 

funcionarem como interlocutores desse bem cultural.  

Na seção seguinte, veremos exemplos de documentos já identificados e 

organizados. 

 



73 
 

5.2 DAR NOME AOS DOCUMENTOS39 

 

O desafio de atribuir nome aos documentos exige diversos mecanismos e 

recursos intelectuais. 

Sem dúvida, ao contrário do que possa parecer em um primeiro 
momento, a discussão em torno da atribuição de nomes a 
documentos de arquivo é uma árdua tarefa. Mais do que um 
simples exercício de criatividade, a escolha do nome nunca deve 
ser aleatória (ao menos não deveria ser) ou pela opção “fácil”. 
É, antes de tudo, fruto de um profundo processo reflexivo que 
coteja a evidenciação da lógica inerente ao documento e a 
incorporação da tradição em seu cerne – recuperando, 
indiretamente, o próprio ato propulsor do registro e sua forma 
material. (TROITIÑO, 2015, p. 159)  

 

Do mesmo modo que os estudos das categorias documentais, 

anteriormente citados, nos ajudaram a reconhecer alguns tipos documentais, o 

estudo de alguns conceitos também foi fundamental para identificar os 

documentos e nomeá-los.  

Cada manifestação artística tem sua própria linguagem, mas deve levar em 

consideração o tempo e o espaço. Para a Dança, estes elementos têm como 

recurso básico o movimento (e a imobilidade), que podem ocorrer em diferentes 

intensidades, com uma combinação de técnica corporal e de expressividade, 

fundamentais para a definição de uma estrutura coreográfica (ROBATTO, 1994, 

p. 95).  

Como recurso ilustrativo apresentamos alguns tipos documentais do 

acervo de Lia Robatto e que já foi possível nomear. Como é o caso das Figuras 

6 e 7, que retratam estudos de movimento. 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Título do Seminário ocorrido em São Paulo, em 2013, que resultou na publicação de mesmo 
nome. Ver Camargo (2015). 
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Figura 6 – Notação coreográfica de movimento, espetáculo Sina (1979) 
 

 
 
Fonte: Acervo Lia Robatto 

 

Figura 7 – Notação coreográfica de movimento, espetáculo Sina (1979) 
 

 
 
 
Fonte: Acervo Lia Robatto 
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Nesses tipos documentais é possível reconhecer, a partir do método de 

análise do movimento proposto por Kurt Jooss (apud ROBATTO, 1994, p. 103), 

“os seguintes fatores: [...] Desenho Formal; [...] Organização Rítmica e [...] Tipo 

de Esforço. [...] e a consequente Dinâmica do movimento”. 

Segundo Trindade e Do Valle (2007), o estudo sobre notações 

coreográficas vem ganhando espaço nas pesquisas sobre Dança.  

As notações são registros escritos que se propõem a registrar 
os movimentos em seus detalhes, assim como a pauta e os 
sinais musicais registram a música. São métodos para anotar 
movimento humano meticulosamente, da impressão geral à 
sutileza da mudança de momento a momento. As notações 
foram e vêm se especializando em descrever o movimento 
qualitativamente e quantitativamente, dissecando o em 
elementos que formam o alfabeto corporal. (TRINDADE; DO 
VALLE, 2007, p. 201) 

 

É possível perceber na Figura 8 dois tipos de notação: os desenhos que 

representam os movimentos dos bailarinos e os traços, que representam o 

estudo do tempo de cada movimento. 

 

Figura 8 – Notação coreográfico com estudo de tempo e movimento, Bolero (1982) 
 

 
 
Fonte: Acervo Lia Robatto 
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Já, na figura seguinte, o estudo é do movimento dos bailarinos no espaço 

cênico (palco), observando que o estudo do tempo aparece na margem dos 

desenhos. 

 

Figura 9 – Estudo do movimento no espaço cênico espetáculo Dona Cláudia (1979) 
 

      
 
 Fonte: Acervo Lia Robatto 
 

Lia Robatto, durante nossas conversas no processo de organização do 

acervo, dizia da preocupação que tinha com as adaptações cênicas de 

elementos da cultura popular, com medo de cair em um “folclorismo”. Por isso, 

estudava muito sobre o assunto que iria abordar (candomblé, sertanejos, 

feminismo), além do exaustivo trabalho de campo, como podemos observar nos 

fragmentos retirados de alguns cadernos de estudo, expostos a seguir . 
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Figura 10 – Fragmentos do caderno de estudos sobre o Candomblé 

 

    
 
 

          
 
Fonte: Acervo Lia Robatto 
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Figura 11 – Estudo do conceito cênico para espetáculo Dona Cláudia (1979) 
 

 
 
Fonte: Acervo Lia Robatto 
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A Figura 10, é um caderno40 de estudos sobre o candomblé com relato dos 

sacerdotes, observações sobre a indumentária e a dança, estudo do espaço 

físico dos terreiros. Todas estas informações vão sedimentando a abordagem 

cênica e o conceito da obra. Na Figura 11 a artista se propõe a pesquisar sobre 

o universo feminino, discutir alguns estereótipos como: rainha do lar, esposa fiel, 

burra mais bela, virgem e casta ou, porque não, bela, recata e do lar. O título do 

espetáculo foi inspirado na revista ‘feminina”, de grande circulação na época, 

Cláudia, voltada para o público feminino. 

Estes cadernos de estudo são documentos fundamentais para a retomada 

de um espetáculo ou para outras pesquisas, seja no campo das artes cênicas ou 

em estudos históricos, genéticos, entre outros. Para Pavis (1999, p.37), o 

caderno de estudos consiste em: 

Livro ou caderno que contém as anotações de uma encenação, 
efetuadas muitas vezes pelo diretor de cena a partir de notas do 
encenador e contanto, em particular, os deslocamentos dos 
atores, as pausas, as intervenções de sonoplastia, os 
movimentos de luz e qualquer outro sistema de descrição ou de 
notação, gráfica ou informática, usado para memorizar [estudar] 
o espetáculo. (apud CARVALHO, 2009, p. 60) 

 

Além dos cadernos de estudo, no acervo de Lia Robatto é possível 

encontrar, também, suportes documentais inusitados, como este extrato 

bancário que exibimos abaixo (FIGURA 12), em que o verso foi utilizado para 

anotar uma ideia de espetáculo. Segundo ela nos conta, costumava velejar com 

seu marido, Silvio Robatto, pelas águas do recôncavo baiano e, como não podia 

deixar de ser, lugar de muitas inspirações. Mas, nem sempre estava 

acompanhada de seus cadernos para anotações, e qualquer suporte estava 

valendo, “pois eu não podia perder a ideia daquele momento”.  Como dito, é um 

estado de “vigília criativa” permanente, e talvez por isso é que encontramos, em 

seu acervo, estudos em saco de pão, capa interna de disco de vinil, papel 

prateado (interno) da embalagem de cigarro. 

 

 

                                                           
40 Caderno, na definição arquivística, não é espécie nem tipo documental e sim formato do 
documento. Porém, como é mais conhecido pelo sua forma acabou sendo aceito como espécie. 
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Figura 12 – Estudo para novo espetáculo 
 

 
 
Fonte: Acervo Lia Robatto 
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Abaixo, apresentamos a imagem de outros tipos de estudo, como na Figura 

13, em que Robatto faz um estudo do plano de iluminação para espetáculo O 

universo imaginário de Villa-Lobôs.  

 

Figura 13 – Plano de iluminação espetáculo O universo imaginário de Villa-Lobôs (1987) 

 

Fonte: Acervo Lia Robatto 
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Também, um roteiro de iluminação (FIGURA 14), para o espetáculo Dona 

Cláudia, aquele que anteriormente apresentamos o estudo da abordagem. 

Podemos verificar, lendo o roteiro, que a concepção cênica já está definida nessa 

fase do processo de criação. 

 

Figura 14 – Roteiro do plano de iluminação espetáculo Dona Cláudia (1979) 

 

Fonte: Acervo Lia Robatto 
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Na figura abaixo temos um estudo de figurino, e na Figura 16 o desenho do 

figurino. 

 

FIGURA 15 – Estudo para figurino espetáculo Sertania (1983) 
 

     
     
Fonte: Acervo Lia Robatto 
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FIGURA 16 – Desenho para figurino espetáculo Sertania (1983) 
 

 
 
Fonte: Acervo Lia Robatto 

 

Um último exemplo de tipo documental, que num primeiro momento 

tivemos dificuldade para nomear, são os textos escritos por Lia Robatto para 

cada etapa do processo de criação. A artista tinha o cuidado e a preocupação 

em registrar e guardar toda a pesquisa desenvolvida para concepção cênica do 

espetáculo – espaço, tempo, figurino, música. Muitas vezes escrito a punho, 

outras datilografadas como a que apresentamos nas Figuras 17 e 18. O texto é 

riquíssimo na explicação dos conceitos utilizados e, também, do método de 

trabalho da artista. 
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FIGURA 17 – Estudo do espaço cênico (frente)  
 

 
 
Fonte: Acervo Lia Robatto 
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FIGURA 18 – Estudo do espaço cênico (verso) 

 

Fonte: Acervo Lia Robatto 

 

O acervo apresenta uma variedade de tipos documentais, que não cabe 

aqui expor em sua totalidade. Mas vale ressaltar que alguns são facilmente 

identificados, tais como relatório, ofício, ata, diploma, recibo, declaração. Outros, 

porém, precisam ser analisados mais cuidadosamente dentro do seu contexto 

de produção para serem corretamente nomeados.  

 No glossário que apresentamos a seguir é possível se ter uma ideia das 

espécies e tipos documentais já identificados no acervo Lia Robatto, com 

destaque, em negrito, para os tipos documentais de processo de criação. 
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QUADRO 3 –  Glossário parcial de espécies e tipos documentais do acervo Lia Robatto 

 
 

ESPÉCIE 

DOCUMENTAL 

TIPOLOGIA 

DOCUMENTAL 

DEFINIÇÃO41 

Agenda Agenda  Caderno para anotação de atividades e 

compromissos a cumprir. 

 

Alvará Alvará de funcionamento Documento de autoridade judiciária 

ou administrativa em favor de alguém 

e no qual se ordenam ou se autorizam 

determinados atos. 

 

Anais Anais de congresso, de 

evento 

Periódico organizado por ano, de 

caráter científico, artístico ou 

literário. 

 

Artigo 

 

Artigo Publicação escrita para jornal ou 

revista que contenha a opinião do 

autor sobre um tema específico sem 

pretensão de esgotá-lo. Substituiu 

Artigo científico; Artigo de periódico, 

Ensaio, Paper. 

 

Ata Ata de reunião Registro de fatos ou ocorrências 

verificadas em assembleia ou reunião 

de corpo deliberativo ou consultivo de 

uma agremiação, associação, 

diretoria, congregação etc. 

 

Atestado Atestado de participação 

Atestado de antecedentes 

Atestado de saúde 

Documento oficial assinado por 

autoridade competente, que atesta um 

fato. 

Banner Banner do espetáculo 

Banner do evento 

Peça publicitária, confeccionada em 

plástico, papel ou tecido, para 

exposição. 

 

Bilhete Bilhete de agradecimento, 

de saudação, de 

encaminhamento 

 

Mensagem informal de conteúdo 

breve. 

Boletim Boletim informativo 

Boletim escolar 

Publicação periódica destinada a 

divulgar atos e notas. 

 

Caderneta Caderneta escolar 

 

 

Cartão ou pequeno caderno em que se 

registram presença, notas e atividades 

de um aluno. 

Caderno Caderno de notações 

Caderno de atividades 

Conjunto de folhas brancas, 

quadriculadas ou pautadas, utilizadas 

                                                           
41 Algumas das definições estão baseadas em Camargo e Goulart (2007) e em Arquivo Nacional (2005). 
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Caderno de estudos para apontamentos ou desenhos. Têm 

uma capa, e o número de folhas varia 

. 

Carta Carta de agradecimento, de 

aceitação, de solicitação, de 

convite, de convocação, de 

esclarecimentos 

Meio de comunicação cujo conteúdo 

traduz a vontade e/ou a opinião do 

remetente. 

Cartão-postal Cartão-postal Cartão ilustrado com espaço para 

comunicação breve. 

 

Cartaz Cartaz do espetáculo 

Cartaz do evento 

Aviso ou anúncio, escrito ou 

impresso, para chamar a atenção sobre 

uma informação ou um produto. 

 

Cartazete Cartazete do espetáculo Cartaz de pequenas dimensões, 

concebido para exibição em 

ambientes interiores. 

 

Catálogo Catálogo do evento Instrumento de propaganda ou 

divulgação de ideia, evento, produto 

ou serviço. 

 

Certidão Certidão de registro do 

grupo 

Certidão de cadastramento 

Certidão FGTS 

Afirmação feita por escrito para 

comprovar ato ou assentamento 

constante de processo, livro ou 

documento que se encontre em 

repartições públicas.  

 

Certificado Certificado de conclusão 

Certificado de participação 

Certificado de regularização 

Certificado de antecedentes 

Documento em que se confirma ou 

assegura a existência ou inexistência 

de uma situação de direito, de que 

temos conhecimento, referente a 

alguém, ou sobre um fato e situação. 

 

Clipagem  Conjunto de notícias extraídas de 

diferentes meios de comunicação. 

Substitui Clipping. 

 

Conceito cênico Conceito da criação cênica Usar Estudo 

Contrato Contrato de doação 

Contrato de locação 

Contrato de prestação de 

serviço 

Vínculo jurídico entre dois ou mais 

sujeitos, capaz de criar, modificar ou 

extinguir direitos. 

Convite Convite para espetáculo 

Convite para evento 

Solicitação da presença ou 

participação de alguém em algum 

acontecimento. 

 

Croqui  Usar Estudos 

Currículo Currículo acadêmico Documento contento informações e 

fatos que comprovem uma atividade. 

Curriculum vitae. 
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Declaração Declaração de participação 

Declaração de renda 

Afirmação verbal ou escrita, 

declaratória da existência ou não de 

um direito ou de um fato em relação a 

algo ou alguém. 

 

Decreto Decreto de nomeação 

Decreto de aposentadoria 

Decreto de premiação 

Ato administrativo que pode ser 

expedido pelos poderes judiciário, 

legislativo ou executivos, com força 

obrigatória, destinado a assegurar ou a 

promover a ordem pública, social, 

jurídica, administrativa, podendo 

ainda ter por objetivo regulamentar 

uma lei, fixar normas administrativas, 

nomear, promover ou demitir 

funcionários. 

 

Desenho Desenho do figurino 

Desenho da procissão 

Representação de seres, objetos, 

formas etc., feita sobre uma 

superfície, por meios gráficos. 

 

Diário Diário Documento para anotações diárias 

feitas por um autor, relatando fatos, 

observações, sentimentos. 

 

Diploma Diploma de conclusão 

Diploma de titulação 

Documento oficial que concede um 

direito, um cargo, um privilégio. 

  

Discurso Discurso de homenagem, de 

agradecimento, de posse 

 

Mensagem oral para ser proferida em 

público, ou escrita como se fosse para 

esse fim. 

Documentário Documentário do 

espetáculo 

Gênero cinematográfico que se 

caracteriza pelo compromisso com a 

exploração da realidade. 

 

Dossiê Dossiê administrativo 

Dossiê do espetáculo 

Unidade documental na qual se reúne 

informalmente documentos de 

natureza diversa com uma finalidade 

específica. 

 

Edital Edital de convocação 

Edital de licitação 

Meio de comunicação publicado por 

órgão público ou particular, divulgado 

em lugar público, convocando 

interessados para reunião ou evento; 

estabelecendo requisitos e fixando 

cláusulas de contrato. 

 

Encarte Encarte de CD Folha volante, bloco ou caderno 

incluídos como suplemento em 

revistas, jornais, CDs, livros, etc. 

 

Ensaio  Usar Artigo 
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Entrevista Entrevista de emprego 

Entrevista de pesquisa 

Entrevista biográfica 

Conjunto de declarações colhidas de 

pessoa ou grupo para obtenção de 

esclarecimentos, avaliações, opiniões. 

 

Esboço  Usar Estudo 

Estatuto Estatuto da Associação de 

Atores  

Estatuto do Grupo de Dança 

Ato normativo que expressa um 

conjunto de regras de uma 

organização, de uma coletividade, 

instituição, órgão, estabelecimento, 

empresa pública ou privada. 

 

Estudo Estudo de movimento 

Estudo biográfico 

Estudo coreográfico 

Estudo do espaço cênico 

Estudo para figurino 

Estudo de ritmo 

Estudo do conceito cênico 

Ato de estudar, decompor, explorar, 

examinar, apreciar um assunto, um 

tema, uma imagem ou situação antes 

da execução final de um projeto.  

Substituiu Esboço, Croqui, Rascunho. 

Ficha Ficha de frequência 

Ficha cadastral 

Cartão ou papel com anotações 

pontuais para posterior ordenação ou 

classificação. 

 

Fichário Fichário do acervo Conjunto de fichas ordenadas 

segundo critérios preestabelecidos, 

utilizadas para fins de controle e 

recuperação de documentos e 

informação.  

 

Flyer Flyer do espetáculo Usar Panfleto. 

 

Folder Folder do espetáculo 

Folder do evento 

Material com dobras, sem formatos 

e/ou padrões definidos, mas seguindo 

uma normatização com capa, 

apresentação do produto, serviços e 

dados para contatos. 

Substitui Prospecto, Folheto. 

 

Formulário Formulário do concurso 

Formulário cadastral 

Folha contendo dados fixos impressos 

e espaços a serem acrescentados com 

dados variáveis para registro de 

informações pontuais. 

 

Fotografia Fotografia de identidade 

Fotografia do espetáculo 

Fotografia oficial 

Imagem obtida por processo de 

reprodução analógica ou digital. 

Quando se tratar de uma pessoa usar 

Retrato. Substitui Foto. 

Compor com Álbum fotográfico, 

Ensaio fotográfico. 

 

Inventário  Usar Lista 

 

Laudo Laudo pericial Parecer de especialista no qual se 

expõem observações e estudos a 
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Laudo técnico respeito de objeto sobre o qual se 

solicitou uma perícia. 

 

Lista Lista do elenco 

Lista dos alunos 

Lista do acervo 

Relação detalhada de nomes de 

pessoas, lugares, coisas, quantidades 

ou circunstâncias para finalidades 

diversas. 

Substitui Inventário, Checklist, 

Listagem, Relação. 

 

Livreto Livreto do espetáculo Livro pequeno, com poucas páginas. 

Matéria  Usar Notícia 

Minuta Minuta do projeto para 

espetáculo 

Versão preliminar de documento 

sujeita à aprovação. 

Nota fiscal Nota fiscal de serviço Comunicação de caráter oficial 

emanada de altas autoridades. 

 

Nota de empenho Nota de empenho de 

prestação de serviço 

Compromisso de pagamento a ser 

efetuado em razão de compra de um 

objeto, um bem ou uma prestação de 

serviço. 

 

Notação Notação coreográfica 

Notação de movimento 

Notação de tempo 

Notação de espaço 

Notação do acervo 

 

Ato de notar, de representar algo por 

meio de símbolos ou caracteres. 

Código de identificação que permite a 

ordenação ou localização das 

unidades de arquivamento.  

Notícia Notícia de jornal 

Notícia de revista 

 

Relato de fatos, acontecimentos ou 

imagens atuais cuja divulgação se 

supões de interesse para a 

comunidade. 

 

Notificação Notificação de recebimento Tornar ciente pessoa física ou jurídica 

sobre um processo ou um ato na qual 

ela é interessada. 

 

Ofício Ofício de contratação 

Ofício de solicitação 

Ofício convite 

Ofício cumprimentos 

 

Forma padronizada de comunicação 

escrita entre subalternos e autoridade 

e entre os órgãos públicos entre si e os 

particulares, em caráter oficial. 

Orçamento Orçamento para montagem 

de espetáculo 

Avaliação ou cálculo aproximado do 

custo de (obra, empreendimento, 

serviço, etc.). 

 

Parecer Parecer técnico Opinião técnica ou científica sobre 

um ato, servindo de base para tomada 

de decisão. 
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Partitura Partitura 

 musical 

Material gráfico, contendo notações 

impressas ou manuscritas, que mostra 

a totalidade das partes de uma 

composição musical. 

 

Panfleto Panfleto do espetáculo Material impresso com informações 

sucintas, de alta distribuição e baixo 

custo de produção. Substitui Filipeta, 

Flyer. 

 

Plano Plano de Iluminação 

Plano de luz 

Documento com a finalidade de 

determinar e/ou prevendo ação a ser 

realizada. 

 

Poema Poema  Gênero textual cuja apresentação 

pode surgir em forma de versos, 

estrofes ou prosa, com a finalidade de 

manifestar sentimento e emoção. 

 

Portaria Portaria normativa Ato pela qual as autoridades 

competentes determinam 

providências de caráter 

administrativo, impõem normas, 

definem situações funcionais, aplicam 

penalidades disciplinares e atos 

semelhantes. 

 

Processo Processo administrativo Unidade documental em que se 

reúnem oficialmente documentos de 

natureza diversa no decurso de uma 

ação administrativa ou judiciária 

formando um conjunto materialmente 

indivisível. 

 

Programa Programa do espetáculo 

Programa-cartaz 

Agenda cultural 

Publicação destinada a apresentar de 

forma sumária espetáculos, concertos, 

cerimônias, etc.  

 

Projeto Projeto de espetáculo 

Projeto de filme 

Minuta de projeto 

Descrição escrita e detalhada de um 

empreendimento a ser realizado; 

plano, delineamento, esquema. 

Proposta Proposta de espetáculo 

Proposta de release 

Proposta de trabalho 

Ação ou efeito de propor, sugerir 

aquilo que se pretende realizar ou 

estudar. 

Prospecto  Usar Folder 

Protocolo Protocolo Comprovante padronizado de 

recepção de documentos 

caracterizado por um número que 

também é registrado no respectivo 

documento. 

 

Recibo Recibo de aluguel Documento escrito em que alguém 

(pessoa ou empresa) declara ter 
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Recibo de prestação de 

serviço 

recebido de outrem o que nele estiver 

especificado. 

 

 

Regulamento de 

concurso 
Regulamento de concurso Conjunto de regras para qualquer 

instituição ou corpo coletivo. 

 

Relação  Usar Lista. 

Relatório Relatório de pesquisa 

Relatório técnico 

Relatório de viagem 

Exposição escrita e circunstanciada 

de assunto ou fato com objetivo de 

comunicar uma atividade 

desenvolvida ou ainda em 

desenvolvimento. 

 

Release Esboço para release 

Release para imprensa 

Material informativo previamente 

preparado distribuído à imprensa 

antes de eventos, entrevistas etc., com 

resumos, biografias, dados 

específicos que facilitem o trabalho 

jornalístico. 

 

Requerimento Requerimento de solicitação 

de material 

Instrumento que serve para solicitar 

algo a uma autoridade pública e que 

está baseado em atos legais ou em 

jurisprudência. 

 

Resenha Resenha Produção textual breve e sucinta. 

Roteiro Roteiro de temas 

Roteiro do espetáculo 

Roteiro do elenco 

Roteiro para ensaio 

Roteiro de minutagem de 

CD 

Descrição dos pontos que se devem 

ser abordados em uma discussão ou 

trabalho. 

Tabela Tabela dos espetáculos 

Tabela de abreviaturas 

 

Quadro no qual se registram 

esquematicamente nomes, cálculos, 

números, códigos, ou gráficos com a 

finalidade de sintetizar e fazer 

visualizar dados de forma instantânea. 

 

Termo de cessão Termo de cessão de direitos 

autorais 

Ação de transferir bens ou o direito de 

posse para outra pessoa ou instituição. 

 

Texto 

 

Texto referência Trecho ou fragmento de obra de um 

autor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desta pesquisa, nesse campo informacional, teve como 

objetivo analisar como a metodologia de identificação dos tipos documentais, 

fundamentada nos parâmetros da diplomática contemporânea, aplicada nos 

conjuntos documentais referentes a Dança, permite compreender as 

peculiaridades desse tipo de documentação e, dessa forma, contribuir no 

tratamento e no uso das peças documentais. 

As questões discutidas sobre a aplicabilidade dos princípios arquivísticos 

em conjuntos documentais de âmbito pessoal, nos parâmetros da Diplomática 

Contemporânea, a partir da metodologia de identificação, mostrou-se pertinente 

ao ser aplicado no estudo dos tipos documentais do acervo de Lia Robatto, 

contribuindo diretamente para o reconhecimento da gênese documental. A 

identificação arquivística, como atividade de natureza intelectual e com rigor 

científico, nos auxiliou na identificação do organismo produtor, dos elementos 

funcionais (competências, funções e atividades) e, consequentemente, dos tipos 

documentais. 

Em todos os passos, as escolhas teóricas e metodológicas foram 

fundamentais para ajudar a refletir sobre nosso objeto de pesquisa numa 

perspectiva contemporânea do documento arquivístico, além do próprio 

entendimento de arquivos pessoais como lugar de construção de sentidos, a 

partir dos usos e da circulação a que estão submetidos. Tomando de empréstimo 

o conceito de governança apresentado por Terry Cook entendemos que não só 

os documentos públicos, mas também, os documentos de caráter pessoal são 

capazes de refletir as atividades e funções da própria sociedade. 

 Tanto os estudos da Dança, como a Arquivística e a Diplomática vêm 

impulsionados pelas mudanças dos paradigmas da informação, resultado das 

transformações científico-tecnológicas iniciadas no século do XX e, portanto, 

inseridos nesse novo campo de debate do papel da documentação como bem 

cultural e de interesse para o desenvolvimento tecnológico e científico e, 

portanto, fundamental para a soberania nacional numa perspectiva inclusiva e 

democrática. 
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 Ao tornar aparente as singularidades desse tipo de documentação, 

evidenciamos a relação entre o contexto de produção dos documentos e os 

próprios documentos, além do entendimento dos arquivos pessoais como lugar 

de construção de sentidos, a partir dos usos e da circulação a que estão 

submetidos. Ao nomear um documento não estamos apenas batizando-o com 

algum nome aleatório, mas atribuindo significado.  

Sendo assim, nossas escolhas não foram neutras quando decidimos por 

esta metodologia de trabalho. A perspectiva apresentada considerou a 

importância dos contextos de produção documental e do contexto da memória 

social, por compreender que ambos se sobrepõem e se atravessam, já que os 

arquivos pessoais expressam a vida do titular e suas redes de relacionamento, 

pessoais e profissionais. Como citado na epígrafe deste trabalho, o público e o 

privado, o individual e o social, e as práticas de arquivamento funcionam 

concomitantemente. 

Desse modo, tendo a Dança como informação, a partir da materialização 

dos processos estudados, fizemos emergir outros saberes e discussões 

relevantes para a pesquisa na área. O estudo dos tipos documentais não 

diplomáticos, como é o caso dos documentos dos processos de criação que 

tomamos como objeto de estudo, permite ampliar os conhecimentos sobre os 

tipos que não pertencem ao espaço institucional, mas indispensáveis ao fazer 

arquivístico entendida como ciência do documento funcional e da informação 

orgânica. 

O conceito de informação que adotamos procurou evidenciar o caráter 

essencialmente contextual e intersubjetivo dos fenômenos informacionais. A 

escolha de ouvir os atores foi fundamental como estratégia para conhecer o 

universo da produção artística e os respectivos sentidos dados a ela dentro do 

universo recortado para a pesquisa.  

Do ponto de visto analítico lançou-se mão da análise do discursivo para 

compreender tanto os sentidos dados pelos atores quanto para definir um 

glossário capaz de corresponder tais processos. Depreendemos, aqui, a análise 

do discurso numa perspectiva que coloca os atores como produtores de uma 

ordem discurso e não apenas reprodutores de sentidos preestabelecidos, como 
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foi possível perceber, tanto no campo arquivístico como na Dança, cujas 

emergências discursivas disciplinares estão em constante tensão com seus 

atores.  

Por isso, a construção de um glossário e a definição de categorias 

documentais não teve a pretensão de um resultado de pesquisa acabado, e sim 

uma referência para a continuidade da pesquisa neste campo informacional. 

Mapear e nomear os tipos documentais encontrados neste tipo acervo, em 

especial na atividade de criação de um espetáculo, contribui para a 

disseminação e preservação da memória da Dança, ainda carregada de 

fragilidades e devires. 

Muitas das questões suscitadas, pela própria dinâmica desta pesquisa, não 

puderam, infelizmente, ser exploradas no presente trabalho, como por exemplo, 

o debate sobre a memória e as políticas públicas de salvaguarda de documentos 

pessoais, um dos eixos abordados nas entrevistas. Foi possível verificar na fala 

dos entrevistados a quase inexistência de programas e ações com foco na 

preservação e disseminação de documentos relativos à Dança no Brasil. Apesar 

da relevância e da diversidade de pesquisas realizadas no campo da Dança no 

Brasil – e a Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia é um bom 

exemplo – desconhecem-se metodologias voltados para a constituição de 

acervos, entendidos como patrimônio cultural.  

Os acervos pesquisados apontaram para a preservação de documentos 

descontextualizados, muitos em formato de coleções, com guarda de 

documentos mesclando entre as categorias de divulgação (cartaz, folders, 

programas), registros fotográficos e de imprensa, ou de estudos biográficos de 

artistas, sendo quase que inexistentes documentos de processos de criação.  

Por isso, a relevância dessa pesquisa para o campo da Dança, como uma 

possibilidade de falar do “efêmero” e apontar as possibilidades de 

representação, disseminação e preservação dessa informação. 

Até o momento, é esta a contribuição que gostaríamos de dividir. Ademais, 

a pesquisa com os tipos documentais da Dança ainda está em andamento, tendo 

como campo empírico, nesse atual estágio, o acervo da Escola de Dança da 

Universidade Federal da Bahia. Por isso, o glossário apresentado ainda está em 

construção, tendo muito ainda a discutir. 
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Estudar arquivos pessoais de artistas é tarefa com grande potencial de 

pesquisa, pois a variedade de tipos documentais é um campo ainda ser 

explorado. Preservar os “vestígios” deixados por artistas no seu processo 

criativo, ou seja, aqueles documentos produzidos de forma preliminar, como os 

cadernos de estudos, notações coreográficas, roteiros de espetáculo, planos de 

iluminação, entre outros, é de fundamental importância para a preservação da 

memória da trajetória e do contexto de produção do titular, assim como, para a 

memória da arte a qual ele representa. 

Como afirmamos ao longo desta escrita, inumeráveis são as narrativas do 

arquivo, e nesse trabalho escolhemos dialogar com o artista na intimidade de 

seus processos de criação, e descobrir um universo que só entendíamos pelo 

viés do espectador. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista semiestrutura 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 Nome:  

1.2 Idade:  

1.3 Profissão:  

1.4 Áreas de atuação:  

1.5 Tempo de atuação enquanto profissional da Dança:  

 

2. INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES E A PRODUÇÃO DOCUMENTAL 

 

2.1  Fale um pouco da rotina de trabalho durante o processo de montagem de 

uma coreografia/espetáculo em Dança, quais atividades normalmente são 

executadas e quais os documentos são gerados na execução destas 

atividades? 

 

2.2  Essa documentação é guardada normalmente ou são apenas rascunhos 

para serem descartados? 

 

2.3  Quais destes registros você considera relevantes para preservar a memória 

da Dança?  

 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DOCUMENTAIS 

3.1 Quais destas categorias documentais (apresentar tabela com diferentes 

categorias documentais) são possíveis reconhecer na produção documental da   

Dança?  

3.2 Quais outras poderiam ser acrescidas ou substituídas? 

3.3 Após verificar o quadro de categorias, consegue perceber alguma 

proximidade com estes documentos retirados do acervo pessoal de Lia Robatto 

(mostrar alguns exemplares de documentos)?  

3.4 Concorda com as terminologias utilizadas para este tipo documental?    

3.5 Quais poderiam ser modificadas ou acrescidas? 
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4. INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTAÇÃO NA ÁREA DE DANÇA 

 

4.1 Conhece alguma instituição brasileira, pública ou privada, com ações 

voltadas para a produção, preservação e/ou disseminação de acervos de 

Dança? 

 

4.2  Caso tenha respondido sim, acredita que os documentos relativos aos 

processos criativos em Dança, custodiados por estas instituições, são 

inexistentes, insuficientes ou há uma boa produção, preservação e 

disseminação destes tipos documentais? 

 

4.3 Tem conhecimento de políticas públicas que contemplem a produção, 

preservação e/ou disseminação de acervos de Dança? 

 

4.4 Já teve contato com alguma metodologia ou procedimento desenvolvido por 

alguma instituição brasileira, pública ou privada, que possa ser 

compartilhado entre instituições como referência para organização de 

acervos de Dança? 

 

4.5 Já teve acesso a algum glossário que identifique documentos específico 

para a área de Dança? 

 

5 . INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

5.1 Nome do entrevistador: 

5.2 Data da entrevista: 
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ANEXO A –  Quadro de arranjo do acervo Lia Robatto 

 

 

Lia Robatto (LR)
Fundo

1 Criação Artística (CA)

Série 01

1.1 ESC*

subsérie

1.2 EPA

subsérie

1.3 CTMA

subsérie

1.4 FG

subsérie

1.5 ENR

subsérie

1.6 IA

subsérie

1.7 ID

subsérie

2 Gestão Cultural 
(GC)

Série 02

2.1 GCD

subsérie

2.1 PDC

subsérie

2.3 PCA

subsérie

3 Atuação na área de 
formação artística e 
acadêmica (AFAA)

Série 03

3.1 CCPA

subsérie

3.2 AA

subsérie

3.3 PEAC

subsérie

3.4 COPE

subsérie

4 Publicações (PUB)

Série 04 

4.1 LV

subsérie

4.2 AR

subsérie

4.3 PR

subsérie

4.4 EN

subsérie

4.5 CT

subsérie

4.6 OU

subsérie

4.7 DOC

subsérie

5 Títulos, prêmios e 
homenagens (TPH)

Série 05

5.1 TI

subsérie

5.2 HO

subsérie

5.3 PR

subsérie

5.4 OU

subsérie

6 Formação da 
artista (FOR)

Série 06

7 Afetos (AF)

Série 07

7.1 DO

subsérie

7.2 DTI

subsérie

7.3 CR

subsérie

7.4 RF

subsérie

7.5 RI

subsérie

7.6 OG

subsérie

7 Outros

Série 08
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ANEXO B –  Modelo parcial de classificação42 do acervo Lia Robatto 

 

QUADRO ILUSTRATIVO - CLASSIFICAÇÃO DO ACERVO LIA ROBATTO 

Série 01 Criação Artística 

 Subsérie 01.01 Espetáculos e coreografias 

  Dossiê 01.01.01 Barroco 

  Dossiê 01.01.02 Espetáculo experimental  

 Subsérie 01.02 Criação para teatro, música e outras artes 

 Subsérie 01.03 Esboço de espetáculos não realizados 

 Subsérie 01.04 Intérprete dança 

 Subsérie 01.05 Intérprete atriz 

 Subsérie 01.06 Figurino 

 Subsérie 01.07 Estudos para pesquisa artística 

Série 02 Gestão Cultural 

 Subsérie 02.01 Grupos - criação e/ou direção 

 Subsérie 02.02 Presidência, direção, coordenação, consultoria e 

curadoria 

 Subsérie 02.03 Participações em comissões de avaliação/seleção 

Série 03 Atuação na área de formação artística e acadêmica 

 Subsérie 03.01 Colaboração na criação e coordenação de cursos 
e programas de educação em arte 

 Subsérie 03.02 Atuação acadêmica 

 Subsérie 03.03 Cursos, oficinas, palestras, encontros e outras 

vivências 

 Subsérie 03.04 Participação em eventos artístico-culturais 

Série 04 Publicação 

 Subsérie 04.01 Livros 

 Subsérie 04.02 Prefácios 

 Subsérie 04.03 Citações 

 Subsérie 04.04 Artigos 

 Subsérie 04.05 Entrevistas 

                                                           
42 Apresentamos somente um modelo de desdobramento dos dossiês. Na Série 01 são mais de 
70 dossiês, além dos dossiês das demais séries, o que tornaria nosso quadro muito extenso para 
este momento. 
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 Subsérie 04.05 Documentários 

 Subsérie 04.06 Outras referências 

Série 05 Títulos, Prêmios e Homenagens 

 Subsérie 05.01 Títulos 

 Subsérie 05.02 Prêmios 

 Subsérie 05.03 Homenagens 

 Subsérie 05.04 Outros 

Série 06 Formação da Artista 

Série 07 Afetos 

 Subsérie 07.01 Documentos oficiais 

 Subsérie 07.02 Desenhos e textos da infância 

 Subsérie 07.03 Correspondências 

 Subsérie 07.04 Registros fotográficos 

 Subsérie 07.05 Registros de imprensa 

 Subsérie 07.06 Outros guardados 

Série 99 Outros 

   Dossiê 99.00.01 Projeto Organização do acervo Lia 

Robatto                            
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ANEXO C – Descrição de acordo com a NOBRADE 
 

FUNDO LIA ROBATTO - FICHA TÉCNICA 
 

1 Área de identificação 
1.1 Código de referência  BR BACMB LR 
1.2 Título  Lia Robatto 
1.3 Data(s)    Salvador/BA 

    1948- 2015 (produção) 
1.4 Nível de descrição  Nível 1 (Fundo) 
1.5 Dimensão e suporte  Textual:  4 metros lineares 

Bibliográfico: 25 obras 
Iconográfico: 2000 fotografias 
Audiovisual:  27 itens 

2 Área de contextualização 
2.1 Nome do produtor:   Robatto, Lia, 1940 

Carvalho, Lia Pereira de,  
2.2 História administrativa/Biografia: LIA ROBATTO nasceu Lia Pereira de 

Carvalho em 16 de janeiro de 1940 na 
cidade de São Paulo. Filha da artista 
plástica e arte-educadora Hebe de Carvalho 
e do poeta concreto Pedro Xisto, dançava 
espontaneamente [...].  

2.3 História arquivística:   Natureza jurídica: privado 

Forma de acumulação: fundo 

Os documentos foram acumulados pela 
titular ao longo de sua trajetória profissional 
e armazenados em 14 caixas-arquivo de 
papelão, organizados de acordo[...].  

2.4 Procedência:  Documentos acumulados pela titular e 
doados por ela para o Projeto Acervo Lia 
Robatto: memória e dança na Bahia, com 
curadoria de Maria Sofia VB Guimarães. O 
acervo ficará sobre custodia do BACMB - 
Centro de Memória da Bahia, unidade 
integrante da Fundação Pedro Calmon, 
situado à Rua General Labatut, nº 27 - 3º 
andar - prédio da Biblioteca Pública do 
Estado da Bahia - Salvador/BA. 

 
3 Área de conteúdo e estrutura 

3.1 Âmbito e conteúdo:  Os documentos referem-se à trajetória 
artística e profissional de Lia Robatto e 
compreende o período de 1949 até os dias 
atuais, já que a titular continua em atividade. 
O maior volume documental diz respeito a 
sua produção artística enquanto intérprete e 
coreógrafa. O fundo é composto por 
estudos e notações dos processos de 
criação coreográfica, conceitos de criação 
cênica, textos de referência, esboços de 
cenários e figurinos, estudos para partitura 
musical, registros audiovisuais, registros de 



113 
 

imprensa, diplomas e certificados de 
cursos, atestados profissionais, 
comprovantes de prêmios, títulos e 
homenagens, registros fotográficos, entre 
outros. 

 
3.2 Avaliação, eliminação 
 e temporalidade:  A documentação foi avaliada, higienizada e, 

quando necessário, feito o devido restauro. 
Foram eliminadas as cópias de alguns 
documentos. Todo o acervo foi digitalizado. 
Documentação de guarda permanente. 

3.3.Incorporações:  Algumas séries e subséries poderão 
receber acréscimos de documentos já que 
a titular continua em atividade. Serão 
incorporadas também ao acervo, cerca de 
duas mil fotografias, já digitalizadas, do 
fotógrafo Silvio Robatto, referentes aos 
espetáculos e figurinos da artista.  

3.4.Sistema de Arranjo:   Estágio de tratamento: organizado. 
O fundo arranjado em 08 séries: Criação 
artística; Gestão cultural; Atuação na área 
de formação artística e acadêmica; 
Publicações; Títulos, prêmios e 
homenagens; Formação da artista; Afetos; 
Outros.  

 
4 Área de condições de acesso e uso 

4.1 Condições de acesso: Sem restrição de acesso, dando-se 
preferência ao acesso web disponível no 
Centro de Memória da Bahia.  

 
4.2 Condições de Reprodução A reprodução é condicionada ao 

compromisso do usuário de fazer uso 
estritamente pessoal e de pesquisa. Caberá 
ao usuário a obtenção da autorização, junto 
aos detentores dos direitos, para quaisquer 
fins comerciais. Ver: Lei do Direito Autoral - 
Lei 9610/98. 

4.3 Idioma:     Português 
4.4 Características físicas   
e requisitos técnicos: Consultar instituição quanto ao acesso das 

mídias filmográfcas.    
    

4.5 Instrumentos de pesquisa: Guia de fundos do BACMB; sistema 
Pergamum, acesso online na instituição e 
ICA AtoM, no endereço ainda não 
finalizado. 

 
 

5 Área de fontes relacionadas 
5.1 Existência e localização  Em branco 
dos originais:  

             
5.2 Existência e localização                        
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  de cópias:    Em branco     
      

5.3 Unidades de descrição 
relacionadas:               Em branco 
5.4 Nota sobre publicação ROBATTO, Lia. Dança em Processo, A 

Linguagem do Indizível. Salvador: Centro 
Editorial e Didático da UFBA, 1994. 474p. 

 
ARAÚJO, Lauana Vilaronga Cunha de. Lia 
Robatto e o Grupo Experimental de Dança: 
estratégias poéticas em tempos de ditadura. 
EDUFBA, 2012. 

  
 

6 Área de notas 
 

6.1 Notas sobre conservação Documentos em bom estado de 
conservação. Todos os documentos foram 
higienizados e restaurados de acordo com 
a necessidade. Acervo digitalizado. 

6.2 Notas gerais:  
 
 

7 Área de controle da descrição 
 

7.1 Nota do arquivista: Trabalho de arranjo e descrição realizado 
por Aurora Freixo e Ivana Severino.  

 
7.2 Regras ou convenções: NOBRADE: Norma Brasileira de Descrição 

Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo 
Nacional, 2006; 

 
 

7.3 Data (s) da(s) 
Descrição (ões):    Maio - Julho/2015 

 
8 Área de pontos de acesso e indexação de assuntos 

 
8.1 Pontos de acesso 
e indexação de assuntos: Lia Robatto; Notações coreográficas; 

Estudo do processo de criação; Estudo do 
conceito cênico; Dança Ambiental; Dança 
Cênica; Dança experimental; dança 
contemporânea; Dança moderna; 
Universidade Federal da Bahia/UFBA; 
Escola de Dança da UFBA; Escola de 
Dança da FUNCEB; Projeto Axé; Gicá; 
Escola de; Silvio Robatto; Yanka Rudzka; 
Grupo Experimental de dança; Grupo 
Juventude Dança; Grupo Dança e 
Comunicação; Grupo Viravolta; Grupo de 
Dança Contemporânea. 

 
 


