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Apresenta-se o desenvolvimento e resultados parciais da pesquisa de mestrado 
desenvolvida na Linha 1 – Políticas e Tecnologias da Informação, do Programa de Pós-
graduação em Ciência da Informação, da Universidade Federal da Bahia, acerca da 
identificação dos tipos de documentos textuais existentes no arquivo pessoal de Thales 
de Azevedo. No âmbito da organização do conhecimento arquivístico, a identificação de 
tipologia documental é fundamental para o desenvolvimento das demais operações físicas 
e intelectuais para que se efetive a organização de arquivos, dentre as quais destacam-se 
a classificação e a descrição. A identificação dos tipos documentais tem por objetivo 
delinear as contingências que presidem a produção documental e os contextos 
arquivístico e sócio-histórico nos quais os documentos se inserem, e dessa forma, 
recuperar o princípio de proveniência. O presente trabalho objetiva, portanto, abordar 
questões que envolvem a identificação de tipologia documental nos arquivos pessoais, 
evidenciando suas características no que tange à produção documental e à diversidade de 
tipologias que se constituem como veículo tanto das relações formais quanto das relações 
informais vivenciadas pelo titular. Trata-se de um estudo preliminar acerca da 
identificação dos tipos de documentos textuais existentes no arquivo pessoal do 
antropólogo e historiador baiano Thales de Azevedo. Para tanto, apresentamos uma 
revisão de literatura sobre o estatuto dos arquivos pessoais na Arquivística, e um breve 
histórico, conceituação e análise da Identificação Documental na literatura nacional e 
internacional, metodologia utilizada para a identificação dos tipos documentais 
existentes no arquivo pessoal do médico e antropólogo baiano. Por fim, destacamos o 
papel da identificação de tipologia documental no tratamento da informação nos arquivos 
pessoais como processo essencial da prática arquivística, que comporta um conjunto de 
atividades voltadas para possibilitar o acesso aos documentos e à memória neles 
registrada. 
 

 

																																																													
1 0000-0003-4175-3669 – Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia. mabelmmota@gmail.com  
2 0000-0003-2770-7818 – Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia. pedrozaici@gmail.com. 


