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INTRODUÇÃO 

 

O tema1 desse estudo é a contribuição da Paleografia para a 

Diplomática, o qual se insere no tema mais abrangente da relação 

da Paleografia com outras disciplinas.  

O objetivo desse trabalho é sistematizar ideias sobre a 

contribuição da Paleografia para a Diplomática, bem como indicar 

exemplos práticos de como isso pode ocorrer. Para atingir esse 

objetivo entende-se que é importante compreender como as 

disciplinas se constituíram e se relacionaram, indicar correntes 

existentes nelas, explicitando, a par disso, como a dita 

contribuição pode ocorrer. 

Da maneira como está formulado no título, o tema remete à 

questão de se pensar sobre como a Paleografia pode ser ciência 

auxiliar da Diplomática. Isso pode levar ou não a uma 

hierarquização entre ambas, fenômeno já apontado criticamente 

por Fernanda Ribeiro (2006, p. 58-59), nesse caso em desfavor da 

Paleografia.  

Seja como for, atualmente, a relação entre ambas as 

disciplinas é um tema que, como foi afirmado acima, apenas 

consta sem ser desenvolvido em obras de Paleografia - e de 

                                                           
1 Esse texto foi apresentado na forma de power point durante o II Colóquio de 
Paleografia, Diplomática e Tipologia Documental, em João Pessoa, no Auditório 211 do 
CCSA da Universidade Federal da Paraíba, realizado de 14 a 15 de junho de 2018. 
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Paleografia e Diplomática - no item que se refere às ciências 

auxiliares da disciplina de Paleografia, sendo brevemente 

desenvolvido em algumas dessas obras (MENDES, 1953, p. 12-14; 

CRONTRERAS, 1994, p. 25-26; BERWANGER & LEAL, 2008, p. 20-

21; ACIOLI, 1996, p. 6).  

Do ponto de vista histórico, a relação entre Paleografia e 

Diplomática existiu ao longo da história desde mesmo antes do 

século XII, porém esses saberes não eram nomeados assim e, 

portanto, sequer eram distintos um do outro. Existiam apenas 

como práticas – atividades sem fundamentação teórica e 

metodológica - de “registar/documentar actos jurídicos e 

administrativos ou interpretar registos/documentos antigos, 

escritos em caracteres que se tornavam ilegíveis para o comum 

das pessoas.” (RIBEIRO, 2006, p. 47-48). 

A partir do final do século XVII, ocorreu a constituição dos 

saberes da Paleografia e da Diplomática de maneira distinta e 

teoricamente fundamentada e com método, através de um 

processo histórico-cultural2 no qual esses saberes se 

                                                           
2 Note-se que esse processo histórico-cultural não aconteceu de maneira linear já que 
sofreu reveses (fechamento de cursos e instituições, falta de aceitação da abstração 
entre forma e conteúdo) nos progressos construídos ao longo do tempo. Por que é 
afirmado isso especificamente no caso das duas disciplinas em pauta? Por vários 
motivos. O primeiro motivo que pode ser citado foi a extinção de cursos e instituição 
específica de Diplomática no final do século XIX2 e no século XX (RIBEIRO, 2006), em 
países da Europa. O segundo motivo pode ser exemplificado pelo fato de que no Brasil 
– e não deve ter sido somente no nosso país -  em certas obras de Paleografia como a 
de Ubirajara Dolácio Mendes (1953, p. 12-14), a possibilidade teórica de abstração 
(separação) entre forma e conteúdo da escrita documental que permite mesmo a 
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desenvolveram a partir da especialização e do aprimoramento 

daquela prática já existente, atividades essas efetivadas por 

indivíduos com a função social de intelectual e como uma 

exigência para o desenvolvimento de certos grupos sociais 

(GRAMSCI, 2001, p. 19).3 

Do ponto de vista da contextualização é importante 

compreender que esse processo histórico-cultural de constituição 

dos ditos saberes da Paleografia e da Diplomática inseriu-se, como 

produto e produtor, no longo período da história denominado de 

transição do feudalismo para o capitalismo, o qual ocorreu do final 

do século XIV ao final do século XVIII, na Europa Ocidental, com 

importantes repercussões mundiais. O que é hoje o Brasil, por 

exemplo, foi organizado incialmente como sociedade colonial 

                                                           

definição dos objetos de estudos da Paleografia (características extrínsecas) e da 
Diplomática (características intrínsecas ou estrutura formal dos documentos), não foi 
reconhecida como sendo pertinente. Em terceiro lugar, um levantamento bastante 
inicial indicou que as disciplinas que já haviam sido estudadas em unidades escolares 
específicas passaram a apenas integrar de maneira justaposta currículos universitários 
de cursos como Arquivologia, História, Biblioteconomia (BERWANGER & LEAL, 2008, p. 
16-19), objetivando com isso a formação de outros especialistas. Por último, importa 
mencionar que em atividades ligadas à Filologia, verifica-se também uma certa 
desconsideração da autonomia entre Paleografia e Diplomática, observada pela 
designação de trabalhos de transcrição de escrita antiga como sendo atividade de edição 
semidiplomática (XIMENES, 2006). Além desse autor citado há os importantes trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia (Cf: 
http://saobento.org/livrosdotombo/, por exemplo). Esses fatos evidenciam, portanto, 
um revés no processo de especialização e aprimoramento, mencionado. 
3 Quais foram esses grupos e que tipo de intelectuais são esses indivíduos – tradicionais 
ou orgânicos - não entrarei na discussão, por enquanto. Apenas ressalta-se que têm essa 
função social de intelectual nas sociedades da época e que essa função social começou 
em ambiente institucional tradicional, a Igreja Católica, e tendeu a se desenvolver numa 
instituição, a escola, cuja disseminação caracteriza a transformação do mundo feudal.  

http://saobento.org/livrosdotombo/
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portuguesa dentro desse processo de transição, passando 

posteriormente a desenvolver o processo oposto a partir do final 

do século XVIII (JANCSÓ, 1997, p. 387 - 437), de natureza não 

linear, que pode ser denominado de “descolonização interior” 

(NORA, 1994, p. 8). 

No dito processo histórico de mudança que resultou nas 

sociedades capitalistas em várias partes do mundo, também 

aconteceram transformações de natureza cultural, sendo 

particularmente relevante para a compreensão da formação das 

disciplinas em pauta algumas transformações no âmbito de uma 

das instituições hegemônicas do período feudal, a Igreja Católica.   

Por que isso é relevante? Porque o desenvolvimento das 

atividades que constituíram a Paleografia e a Diplomática foi 

realizado por religiosos católicos que precisavam do aval da Igreja 

Católica para desenvolvê-las e torná-las públicas. 

A mudança mais geral dentro da Santa Sé se deu no século 

XVI, durante as três fases do Concílio de Trento (século XVI, de 

1545/46, 1551/52, 1562/63), estimulando a renovação das 

“atividades literárias e artísticas e bem assim da historiografia, 

animada, então, de espírito crítico, ao colher dos documentos os 

fatos ocorridos, na substituição das lenda (grifo nosso).” 

(VALENTE, 1978, apud BELLOTTO, 2002, p.15).  

Outro processo de mudança cultural importante para a 

compreensão da constituição das disciplinas de Paleografia e 
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Diplomática foi o movimento denominado de Revolução 

Científica4, já no século XVII (BURKE, 2003, p. 42 – 47). Ambas as 

transformações se articularam, possivelmente, pelo estímulo ao 

uso do senso crítico e pela orientação histórica dada às atividades 

culturais.  

Não é excessivo lembra que tanto o Concílio de Trento como 

esse movimento da Revolução Científica foram determinados, em 

última instância, por transformações de natureza econômica, 

como por exemplo, a expansão comercial na Europa e 

ultramarina, não esquecendo que para haver comércio é preciso 

ter havido expansão da produção de mercadorias. 

Também é muito relevante mencionar a crescente 

urbanização de várias regiões da Europa Ocidental, o crescimento 

do nível cultural da população - ou de certos setores dela, 

expresso pelo aumento do número de estudantes universitários 

do sexo masculino - a produção de novos materiais para escrever, 

como o papel, bem como a disseminação da atividade da 

tipografia (BRAUDEL, 1997, p. 361-366). 

Como se pode perceber, então, o uso da escrita fez parte 

desse processo histórico colossal, amplo e secular.  O conteúdo 

registrado e transmitido através dela e o conhecimento sobre 

                                                           
4 Notem-se que há “dúvidas crescentes a respeito do rótulo”, como ressalva Peter 
Burke (2003, p. 42) 
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aspectos relacionados ao registro escrito documental ganharam 

atenção e importância crescentes.  

Para mostrar essa importância bastam três exemplos. O 

primeiro exemplo reúne Europa e América colonial luso-hispânica 

e diz respeito ao fato de que o conteúdo transmitido através de 

escritos “ofereceu suportes e norteou a tomada de decisões” 

(STELLA, 2000, p. p. 121) relativamente ao processo de 

colonização. O segundo se refere à disseminação de arquivos 

(NORA, 1994, p. 14-15) na Europa, instituições que guardam 

escritos, como se sabe. O terceiro diz respeito à uma publicação 

sob encomenda da Igreja Católica relacionada à vida dos santos, 

as Acta Santorum, que pretendeu colher fatos nos documentos 

para através disso se diferenciar lenda de realidade (VALENTE, 

1978 apud BELLOTO, 2002, p.15), o que levou à própria discussão 

sobre a autenticidade ou não de documentos escritos guardados 

em mosteiros como também à busca pela compreensão dos tipos 

de escrita encontrados nos documentos. 

Sobre a relação entre a Revolução Científica no século XVII 

(BURKE, 2003, p. 42-47) e as atividades intelectuais que 

resultaram na Diplomática e na Paleografia, ela não é feita, 

embora o nosso leque de referências possa deixar dúvidas sobre 

essa afirmação, ou seja, teríamos que consultar obras de muitos 

mais autores, publicadas em diferentes línguas, para afirmar a dita 

ausência. Seja como for, nada impede que se busque fazer a dita 
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relação entre a Revolução Científica e o aparecimento das 

disciplinas de Paleografia e Diplomática.  

Nesse sentido, Peter Burke, por exemplo, analisou que o 

conjunto de atividades denominadas de Revolução Científica 

(2003, p. 42-43), 

 

foi um processo mais autoconsciente de inovação 
intelectual do que o Renascimento, pois envolvia a 
tanto a rejeição da tradição clássica quanto a medieval, 
inclusive de uma visão de mundo baseada em 
Aristóteles e Ptolomeu. (...) Assim como os humanistas, 
mas em escala mais grandiosa, os adeptos do 
movimento tentaram incorporar conhecimentos 
alternativos ao saber estabelecido. A química, por 
exemplo, devia muito à tradição artesanal da 
metalurgia. A botânica se desenvolveu a partir do 
conhecimento dos jardineiros e curandeiros populares 

(grifo nosso). 
 

 

P. Burke (2003, p. 47) também afirma que esse movimento 

da Revolução Científica ocorreu em variadas instituições 

(universidades, academias, sociedades, bibliotecas, laboratórios, 

etc.), e incluiu formas de sociabilidade como “as salas de 

seminário e as mesas dos cafés”. P. Burke finalmente menciona 

algo diretamente relacionado com a formação dos saberes da 

Diplomática e da Paleografia afirmando que como parte desse 

movimento da Revolução Científica 
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os conventos e ordens religiosas  às vezes se 
tornavam lugares de projetos coletivos, como as vidas 
dos santos escritas pelos bolandistas, na sé jesuíta de 
Antuérpia, e as ambiciosas obras históricas produzidas 
pelos mauristas, no mosteiro beneditino de Saint-
Germain-des-Prés, cenário de discussões semanais às 
vezes referido como ‘academia’. 

 

Foram esse “projeto coletivo” histórico dos bolandistas e a 

publicação de obras históricas pelos beneditinos que requereram 

pesquisas e levaram a discussões sobre o conteúdo dos 

documentos o que por sua vez levou à constituição da Paleografia 

e da Diplomática, na medida em que fez parte dessas atividades a 

sistematização de princípios sobre o verdadeiro e o falso nos 

documentos bem como a respeito do tipo de escrita encontrado 

nos documentos (VALENTE, 1978 apud BELLOTTO, 2002, p. 15; 

BERWANGER & LEAL, 2008, p. 17). 

Além disso, tal qual a Química e a Botânica se 

desenvolveram a partir da tradição artesanal da metalurgia, da 

jardinagem e dos curandeiros populares, pode se dizer que a 

Diplomática e a Paleografia se desenvolveram a partir do saber 

prático dos copistas e escribas em geral que realizavam o registro 

de atos jurídicos e administrativos e a leitura de escritas 

desconhecidas para suas respectivas épocas, como consta em 

Fernanda Ribeiro (2006, p. 47- 48). 

Assim, em 1675, o jesuíta Danelie Van Papendroeck publicou 

um prefácio ao segundo volume da coleção Acta Santorum 
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estabelecendo princípios sobre como reconhecer o falso e o 

verdadeiro nos documentos e criticou documentos guardados em 

mosteiro beneditino franceses como sendo falsos. No ano de 

1681, o beneditino D. Jean Mabillon publicou De re diplomatica 

libre VI, como uma reação àquelas críticas. Essa obra é 

considerada como criadora da Diplomática e da Paleografia, 

embora o termo Paleografia só apareceu formulado num estudo 

de 1708, intitulado Paleographia Graeca sive de ortu et progressu 

Litterarum, de autoria de outro beneditino, d. Bernardo de 

Montfaucon (BERWANGER & LEAL, 2008, p. 17; BELLOTTO, 2002, 

p. 15).5  

Estabelecidos esses pontos mais gerais relativos à 

abordagem do tema importa mencionar a seguir a metodologia 

através da qual esse texto foi desenvolvido. Primeiramente, 

entendeu-se ser importante que se domine o conceito de 

documento diplomático de acordo com a definição da Diplomática 

moderna (BELLOTTO, 2002, p. 17-18).  

Portanto, é importante perceber6 que a contribuição da 

Paleografia da qual se está se tratando nesse texto se refere à 

                                                           
5 Note-se que junto com essa renovação vieram a reafirmação da Inquisição e do Index. 
O Concílio de Trento fez parte da Contra Reforma que visava fortalecer a Igreja Católica 
abalada pelas chamadas heresias e pela Reforma Protestante. 
6Sobre a articulação das duas disciplinas, Paleografia e Diplomática entende-se que pode 
ser elaborada a partir de duas formas, quais sejam, comparando as teorias da 
Paleografia e da Diplomática e observando-se atividades desenvolvidas por estudiosos. 
Preferi o primeiro caminho porque o segundo demandaria uma pesquisa impossível de 
ser feita, por enquanto.  
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corrente da Diplomática moderna (BELLOTTO, 2002, p. 17; 112; 

114).  Além disso, é muito importante ter em mente que nem todo 

documento escrito produzido numa instituição não é documento 

diplomático (BELLOTTO, 2002, p. 46), o que não interdita 

previamente a análise diplomática, cujo objetivo é constatar a sua 

natureza jurídica da espécie documental (BELLOTTO, 2002, p. 17).  

Aquilo que torna possível a existência da espécie 

documental ou unidade arquivística elementar é a uma associação 

entre um conteúdo, uma estrutura formal e um ordenamento 

jurídico.  Existem inúmeras espécies documentais compostas por 

documentos-indivíduos (BELLOTTO, 2002, p. 45-46). 

Assim, como se pode formalizar juridicamente da mesma 

maneira assuntos variados, já que, por exemplo, uma lei pode 

tratar de fenômenos/temas diversos, uma lei é a espécie 

documental que pode conter variados documentos-indivíduos 

considerado os dados neles contidos (BELLOTO, 2002, p. 18). 

Associados a essas considerações, estabeleceu-se que os 

passos a serem dados sobre a maneira da Paleografia contribuir 

para a Diplomática moderna consistem na observação sobre 

como a Paleografia pode contribuir para se conhecer os pontos 

que integram a análise diplomática documental, quais sejam, o 

protocolo inicial e subitens, o texto e subitens, o protocolo final e 

                                                           

 



14 
 

subitens (BERWANGER & LEAL, 2008, p. 30-31), tendo-se em conta 

as especificidades das correntes existentes na disciplina da 

Paleografia (CONTRERAS, 1994, p. 19 - 23).  

Finalizando essa introdução é importante constar que, 

verificada a existência real do fenômeno da relação entre os dois 

saberes em pauta, definido o tema relacionado a esse fenômeno 

e o objetivo desse texto, bem como explicitada a metodologia do 

seu estudo, resta formular uma questão sobre a qual se buscará 

uma resposta, orientando assim o desenvolvimento do presente 

trabalho. Tal questão é qual a relação atualmente possível e 

necessária entre Paleografia e Diplomática no sentido de que a 

Paleografia possa contribuir para o desenvolvimento dos estudos 

diplomáticos a partir da consideração dos itens e subitens da 

análise diplomática? 
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A FORMAÇÃO DA PALEOGRAFIA E DA DIPLOMÁTICA: AUMENTO 
DA “INTELECTUALIDADE”, ESPECIALIZAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO 
 

Como se referenciou na introdução, a constituição dos 

saberes que se denomina de Paleografia e de Diplomática 

expressou-se através do que A. Gramsci (2001, p. 19) denominou 

de processo de “aprofundar e aumentar a ‘intelectualidade’ de 

cada indivíduo, (...) multiplicar as especializações e aperfeiçoá-

las”, o que se manifestou nesse caso específico da Paleografia e 

da Diplomática pela fundamentação e crescimento de atividades 

práticas existente desde antes do século XII (RIBEIRO, 2006, p. 1).  

Para esse processo ocorresse as inciativas da Igreja Católica 

(VALENTE, 1978 apud BELLOTTO, 2002, p.17) foram muito 

importantes.  Tais inciativas dessa instituição religiosa 

relacionaram à necessidade da instituição se adaptar às mudanças 

mais gerais ocorridas no período de transição do feudalismo para 

o capitalismo do final século XIV ao final do século XVIII, quando o 

mundo todo “entrou na dança” usando a metáfora do historiador 

francês Pierre Nora (1994, p. 7-8) para se referir a amplitude e 

profundidade das transformações ocorridas naquele período de 

transição.  

Assim, as iniciativas católicas do Concílio de Trento no século 

XVI avalizaram o desenvolvimento de estudos dos quais se 

formaram a Diplomática e a Paleografia, disciplinas que estudam 
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a escrita documental sob diferentes abordagens,7 sendo 

interessante anotar que desde a Idade Média se tinha consolidado 

a ideia de que a escrita tinha conteúdo e podia transmitir 

informações de maneira autônoma relativamente à fala (FISCHER, 

2009, p. 209-210). 

E, sob o estímulo das mudanças mais gerais na economia 

(grande desenvolvimento do comércio, por exemplo) na 

sociedade (ampliação do número de indivíduos 

“intelectualizados”, por exemplo), nas instituições (afirmação do 

estado centralizado, a Reforma e a Contra Reforma) e na cultura 

(decisões do Concílio de Trento e a Revolução Cientifica, 

particularmente),  vários clérigos católicos de ordens religiosas 

diferentes passaram a pesquisar e publicar obras , durante o 

século XVII, que resultaram nisso que se entende corretamente 

como a constituição da Paleografia e da Diplomática, constituição 

essa que, por sua vez, influenciou/atuou no próprio  processo de 

mudanças mais gerais na medida em que capacitou certos 

                                                           
7 Ocorreram na Idade Média, no longuíssimo período de 50 a 1500, e no Ocidente, duas 
atitudes importantes relativamente a essa aptidão intelectual (GOODY apud LE GOFF, 
1990, p .435), a escrita, quais sejam, a de que ela era uma “forma autônoma de 
transmitir informação”, relativamente à fala, e algo que podia ser o “próprio 
pensamento” (FISCHER, 2009, p. 209-210).  De que maneira isso favoreceu o 
desenvolvimento dos estudos sobre a natureza verdadeira ou falsa da escrita, bem como 
sobre a própria morfologia dos sinais gráficos, é uma questão que apenas assinala-se no 
sentido de registrar a maneira como escrita e fala foram abstraídas (separadas). 
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indivíduos e grupos sociais para usar os resultados obtidos pelo 

desenvolvimento de tais saberes.8 

Esse processo de constituição das disciplinas de Paleografia 

e Diplomática – não linear - é definido como sendo de 

especialização justamente porque através dele foram criadas 

áreas específicas de estudo, a partir da produção de 

conhecimento e de fundamentação teórica sobre atividades 

práticas já existentes.  

Esse processo histórico-cultural continuou durante a 

primeira metade do século XVIII, passando a ser de 

aprimoramento, ou seja, de qualificação dos estudos de 

constituição dos saberes das disciplinas, na segunda metade desse 

mesmo século, a partir da organização de cátedras universitárias, 

unidades escolares e instituições de estudos voltadas à 

Paleografia e à Diplomática (BERWANGER & LEAL, 2008, p. 16-19; 

26-27; RIBEIRO, 2006).  

Um paço bastante significativo nesse processo, associando 

especialização e aprimoramento, pode ter sido a proclamação da 

independência entre as duas disciplinas e criando uma outra 

                                                           
8 Sobre a dimensão ternária da linguagem escrita e falada ver dentre a vasta produção 
a respeito, por exemplo, Marilena Chauí (2000, p. 187): “O mundo suscita sentidos e 
palavras, as significações levam à criação de novas expressões lingüísticas, a linguagem 
cria novos sentidos e interpreta o mundo de maneiras novas. Há um vai-e-vem contínuo 
entre as palavras e as coisas, entre elas e as significações, (grifo nosso) de tal modo que 
a realidade, o pensamento e a linguagem são inseparáveis, suscitam uns aos outros e 
interpretam-se uns aos outros.” Mesmo considerando as diferenças entre fala e escrita, 
pode se entender que ambas as linguagens atuam sobre o mundo que as gerou. 
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classificação para a escrita latina em maiúscula pelo estudioso Carl 

Traugott Gottlob Schonemann (BERWANGER & LEAL, 2008, p. 18-

19). 

Apesar da não aceitação por parte de alguns autores a 

respeito desse processo de especialização/aprimoramento 

constitutivo das duas disciplinas entende-se que ele ocorreu de 

fato e a perspectiva adotada nesse trabalho é de que as duas 

disciplinas podem ser abordadas como especializações que se 

dedicam a estudar aspectos específicos da escrita documental.  

Além disso, de alguma maneira que não foi mencionada nos 

estudos de Paleografia e Diplomáticas consultados, parece-nos 

que a ideia da constituição das disciplinas, esteve relacionada a 

percepção de que era possível abstrair – separar – a forma do 

conteúdo da escrita. Isso foi básico para se perceber a existência 

de aspectos distintos da escrita, gerando o conhecimento 

posterior de que a escrita é constituída por formas – 

características extrínsecas – e conteúdo – características 

extrínsecas (BERWANGER & LEAL, 2008, p. 35).9 O exemplo 

histórico da realização dessa abstração está no fato da criação por 

                                                           
9 Seja como for, durante os vários séculos que constituíram a Idade Média, afirmou a 
percepção sobre a autonomia da escrita relativamente à fala para a transmissão de 
informação, bem como associado a isso que a escrita tinha pensamento, ou seja, 
conteúdo (FISCHER, 2009, 209-210), o que deve ter estimulado a atenção para se 
observar que a transmissão é feita através de símbolos que se referem a coisas e ideias, 
valores, sentimentos. Levou-se ainda muito tempo para perceber que esses símbolos 
tinham significações (CHAUÍ, 2005, p. 187). 
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D. Jean Mabillon em 1681 de uma classificação sistemática das 

escritas (BERWANGER & LEAL, 2008, p. 18). 

Sendo possível isso, como realmente é, tornou-se possível 

afirmar que a escrita tem aquelas duas dimensões básicas, quais 

sejam, as características extrínsecas (letras, números, 

abreviaturas, sinais de pontuação e a acentuação, ligações, e 

outros) e as características intrínsecas (idioma, teor, estrutura 

formal do documento ou a maneira como a escrita é organizada 

para compor o documento enquanto espécie documental, etc.), 

as quais podem ser realmente observadas o que, por sua vez, tem 

como resultado a formulação dos objetos de estudo da 

Paleografia e da Diplomática, respectivamente (BERWANGER & 

LEAL, 2008, p. 35; BELLOTO, 2002, p. 17-18).  

No item seguinte procura-se ver a relação entre essas duas 

disciplinas, relação essa possível porque se é verdade que se pode 

abstrair características extrínsecas e características intrínsecas da 

escrita é ao mesmo tempo muito equivocado pensar que a forma 

não pode contribuir com o conteúdo e vice-versa, ou seja, que um 

aspecto da escrita documental não existe em função do outro 

aspecto, pois não há sentido alguma em se grafar símbolos se não 

se pretende registrar conteúdo e transmitir informações. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA PALEOGRAFIA PARA A DIPLOMÁTICA 

Como se disse, desde tempos bem recuados anteriores ao 

século XII, e em regiões que hoje compõem países da Europa 

Ocidental, como é o caso de Portugal, existiram atividades 

associando o que passou a ser denominado Diplomática 

(possivelmente, em 1681) e Paleografia (1708). Mesmo com essa 

diferença considerável de anos no que diz respeito à conceituação 

dos saberes, entende-se que ambas as disciplinas foram criadas 

naquele de 1681. 

Antes desse ano afirma-se que as atividades eram práticas – 

sem fundamentação teórica sistematizadas em obras escritas – e 

consistindo no ato de registrar e documentar atos jurídicos e 

administrativos bem como interpretar escritas antigas (REIBEIRO, 

2006, p.46). 10  

Para um acompanhamento mais fácil do processo evolutivo 

de ambas as disciplinas e suas relações possíveis foi elaborado o 

QUADRO I, abaixo. 

 

                                                           
10 O processo de constituir a Paleografia como uma ciência começou em 1681, como se 
registrou, quando D. Jean Mabillon estabeleceu uma “classificação sistemática das 
escritas” (BERWANGER & LEAL, 2008, p. 18) e quando se entendeu que a prática da 
leitura de escritos antigos – apenas um hábito, fundamental sem dúvida,  de ler e 
fazendo uso de um dos sentidos, a visão - foi associada aos objetivos de saber “o 
quando” a escrita do documento foi produzida, “o onde” a escrita foi grafada e também 
saber que tipo de escrita estava  no documento (BOÜARD, 1927, BAUER, 1957 apud 
CONTRERAS, 1994, p. 20; 31). Daí a grande importância de uma classificação sistemática 
das escritas para o desenvolvimento da Paleografia associada à preocupação com o 
estabelecimento do material suporte da escrita. 
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QUADRO I: LINHAS GERAIS DA EVOLUÇÃO DAS DISCIPLINAS DE 
PALEOGRAFIA E DIPLOMÁTICA (ANTES DO SÉC. XII – SÉC. XXI) 

Paleografia Diplomática  

Vigência da Paleografia* de leitura (desde antes 
do séc. XII – 1681), que objetiva ler escritas 

antigas; atividade prática. 

Diplomática prática (desde antes do séc. XII - 
1681). 

Jean Mabillon: criou a Paleografia crítico-analítica 
(1681), que procurava estabelecer “o onde” 

(procedência) e “o quando” (datação 
cronológica), e o tipo de escrita, presente no 

documento. 

Danielle Van Papenbroek, em 1675, criou 
princípios para orientar os estudos sobre “o 
verdadeiro e o falso” nos documentos; Jean 

Mabillon: criou a Diplomática (1681), 
estabelecendo procedimentos de crítica textual 

ou “acerca da autenticidade, análise e 
compreensão dos atos escritos”***  

1708: foi formulado o termo Paleografia 
por d. Bernardo de Montfaucon. 

1681: o termo Diplomática consta no título da 
obra de D. Mabillon.  

Segunda metade do séc. XVIII: proclamada a 
autonomia entre as disciplinas pelo paleógrafo 
alemão** Carl Traugott Gottlob Schonemann. 

Possível permanência da instrumentalização da 
Paleografia e, no século XIX, a Diplomática 

restringiu-se ao estudo de atos jurídicos, “por 
influência alemã”.  

Paleografia crítico-analítica: aprofundamento 
importante na França, em meados do séc. XX, 

para estudar as técnicas da escrita ou “o como” 
se escreve. 

Da segunda guerra mundial até o final da década 
de 1980 foi direcionada para a verificação da 
autenticidade e a falsidade dos documentos. 

Em meados do século XX também foi 
desenvolvida, na Itália, a Paleografia como 

história da escrita. 

Possivelmente no final da década de 1980 e na 
década seguinte Paola Carucci e Luciana 

Duranti**** renovaram a Diplomática que 
passou a estudar a unidade elementar 

arquivística (elaborada em acordo com o 
ordenamento jurídico vigente) como espécie 

documental e objetivando estabelecer sua 
natureza jurídica. 

Em 1994, L. N. Contreras reafirmou o caráter 
auxiliar da Paleografia para com a Diplomática, 

indicando que é Paleografia de leitura e, em 
certa medida a Paleografia crítico-analítico, que 

viabilizam essa relação, embora direcione 
resultado da relação para a constituição de 
fontes para história da escrita e não para o 

desenvolvimento da Diplomática 

Em trabalho de 2002, H. L. Belloto afirmou a 
evolução da Diplomática em direção ao Direito, à 
Heurística e à Arquivística; e em texto de 2006, 

Fernanda Ribeiro afirmou a justaposição das 
disciplinas de Paleografia e Diplomática para a 

formação profissional na Ciência da Informação. 

Fontes: (BERWANGER & LEAL, 2008, p.17-19; 26-27; CONTRERAS,1994, p.19-23; BELLOTTO, 2002, p.17). 
* O termo Paleografia foi inventado somente em 1708. O uso do termo para designar atividades antes 
disso é possível porque justamente já existiam práticas que passaram a ser conceituadas como 
paleográficas. ** Não existia ainda o estado nacional unificado da Alemanha. *** (DURANTI, 1995; 
TESSIER, 1952; VALENTE, 1978 apud BELLOTTO, 2002, p.16). **** (BELLOTTO, 2002, p. 112;114) 
 

 

Do que consta no QUADRO I e como já se afirmou noutras 

partes anteriores desse texto, entende-se que a relação entre o 

que se passou a denominar de Paleografia (1708) e Diplomática 
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(1681, possivelmente), teve a tendência mais geral de evoluir de 

atividades práticas sem elaboração teórica (antes do século XII até 

o final do século XVII) para a constituição de saberes 

especializados, teoricamente fundamentados, até hoje existentes 

como disciplinas (trata-se do período de 1681/1708 até a 

atualidade). Tal processo histórico-cultural não foi não-linear, 

como já se afirmou. Após esse momento de constituição, 

desenvolveu-se o seu aprimoramento. 

Do que consta no QUADRO I, também pode se dizer que 

embora tenham sido criadas no mesmo momento a designação 

dessas disciplinas foi feita em momentos diferenciados. Como se 

vê, o termo “diplomatica” consta no título da obra de D. Mabillon, 

de 1681. O termo “Paleographia” consta igualmente no título do 

estudo de d. Bernardo de Montfaucon, de 1708. 

Houve a partir da constituição das duas especializações – e 

continua a haver -  o referido aprimoramento delas através de 

atividades especificamente escolares. Tanto pelo aumento do 

conhecimento em si das disciplinas por parte de certos indivíduos 

do sexo masculino, como através da constituição de cátedras 

universitárias e pela criação de instituições ligadas 

especificamente à Paleografia e à Diplomática. 

Isso ocorreu em várias partes da Europa. Foram organizadas, 

por exemplo, as famosas Escolas Superiores de Paleografia, em 

Bolonha, Florença e Milão (segunda metade do século XVIII), a  



23 
 

Escuela de Paleografia y Diplomatica na Espanha ou Escuela de 

Diplomática, (fundada no século XIX) e – entendo eu -  

desenvolvidos os estudos na  École (Royal) de Chartres (começo 

do século XIX). Por que esse papel especial à Instituição francesa?  

Porque foi nessa instituição que se deu uma importante 

renovação em meados do século XX, quando se passou a 

perguntar sobre “o como” ou sobre as técnicas da escrita, a partir 

de meados do século XX.  

Observe-se ainda que esse aprimoramento pode ter se dado 

também pela existência delas, da Paleografia e da Diplomática, 

em currículos de cursos universitários (RIBEIRO, 2006; LEAL & 

BERWANGER, 2008, p. 18-19; HERRERA, 1991, p. 60) para formar 

uma categoria profissional como os arquivistas e bibliotecários, já 

que o próprio ensino em si pode demandar o exercício da 

criatividade. 

Outros exemplos bastantes eloquentes desse 

aprimoramento são a “proclamação” da autonomia entre 

Paleografia e Diplomática na segunda metade do século XVIII, por 

um estudioso alemão, Carl Traugott Gottlob Schonemann (LEAL & 

BERWANGER, 2008, p.18) e, como se mencionou acima, a 

sensacional renovação da Paleografia em meados do século XX, 

através dos estudos da Nova Escola Francesa (CONTRERAS, 1994, 

20).  A renovação da Diplomática ocorreu possivelmente na 

década de 1980 (BELLOTTO, 2002, p. 112 ;114). 
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Outra corrente de estudo que se pretende paleográfica, 

surgiu em meados do século XX e denomina-se de Paleografia 

como história da escrita (CONTRERAS, 1994, 24). É um caso que 

parece estar apenas em processo de constituição, haja visto que 

seu maior expoente atualmente, vê dificuldades em relacionar a 

disciplina com as problemáticas propostas por ele próprio 

Armando Petrucci (1999, p. 36).  

Sobre essa corrente da Paleografia como história da escrita 

entendo haver outras questões a serem levantadas, já que parece 

existir uma contradição lógica original no que se refere à sua 

definição, pois como se pode definir uma disciplina conceituando-

a como sendo outra, já que Paleografia e História são 

efetivamente saberes específicos? Essa contradição tem 

desdobramentos negativos para o processo de 

especialização/aperfeiçoamento relativo à Paleografia que se 

observa desde 1681? Penso que sim. 

Por que não propor então estudos de Paleografia 

introduzindo agora “o por quê” as técnicas da escrita – que 

corresponde ao “o como” a escrita foi elaborada - foram 

inventadas da maneira como o foram, se acrescentando essa 

questão às demais já existentes e que fizeram a disciplina crescer 

enquanto tal, quais sejam, “o onde”, “o quando” e a referida “o 

como” a escrita foi elaborada?  



25 
 

Se a escrita tem função indicativa, conotativa e significações 

como afirma-se (CHAUÍ, 2000, p. 172-190), o que é verdadeiro, as 

características extrínsecas da escrita especificamente também são 

portadoras de tais funções e significações, sendo possível 

perguntar “o por quê” existem. 

Inclusive a reintrodução da escrita carolina - denominada 

então de escrita humanista já em 1366 por humanistas - foi feita 

no contexto das críticas ao conteúdo e método da Escolástica, no 

sentido de buscar de comunicar pela escrita através de formas 

precisas relativamente às formas das letras da gótica cursiva 

usadas por estudantes universitários, sobre a qual um humanista 

da envergadura de Boccaccio comentou era obra mais de pintores 

do que escritores e que havia sido “inventada para qualquer coisa 

menos para ser lida” (MARQUES, 2002, 76-77).   

No I Seminário de Paleografia, no Instituto de Letras da 

Universidade Federal da Bahia, em 2017, foi apresentado o 

trabalho de Manuel Joaquín Salamanca López (LÓPEZ, 2018, p. 

210 -215) que ao abordar a imagem da escrita explicitando a 

relação entre a criação da gótica da Europa e a realidade época, 

procurando mostrar relações também entre a humanista com 

contexto o humanista e a forma de inscrições góticas na Espanha 

com o gosto renascentista.  

A morfologia da escrita impressa ou escrita mecânica latina 

também sofre essa influência, a exemplo do que ocorreu no início 
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do século XX, quando a tipografia procurou se libertar da tradição 

ao empreender uma “reforma morfológica do alfabeto latino” em 

decorrência da necessidade de se usar o caractere impresso não 

somente no livro – ou principalmente no livro, pelo menos - mas 

também no jornal, na revista, no cartaz, no design e na 

publicidade (HIGOUNET, 2003, p. 163-165). 

Esses exemplos indicam um caminho muito bom a ser 

trilhado para desenvolver a Paleografia de maneira especializada 

procurando “o por quê” a escrita foi grafada da maneira como o 

foi.  

Entende-se que ao formular essa questão – “o por quê” –  se 

possibilita aprimorar a Paleografia mantendo-se o objeto de 

estudo da disciplina, que é o conjunto das características 

extrínsecas da escrita, ao invés de propor se debruçar sobre a 

cultura escrita em geral, como o faz a Paleografia como história da 

escrita. 

Sobre a questão específica da relação entre a Paleografia e a 

Diplomática, o QUADRO I mostra que há mais que uma 

constatação dessa relação, ou seja, já foi feito mesmo um certo 

desenvolvimento teórico inicial sobre ela. Foi L. N. Contreras 

(1994, p. 24) quem fez essa formulação teórica inicial. Note-se, no 

entanto, que após a afirmação de que a Paleografia continua a se 

relacionar como ciência auxiliar inquestionavelmente com aquela 

disciplina da Diplomática “sobre todo em su vertiente de lectura y 
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em su quehacer em torno a crítica textual de los documentos (grifo 

nosso) ” o autor relaciona essa colaboração com “fuentes 

valiosíssimas para el paleógrafo historiador de la escritura (grifo 

nosso).” 

Como se observa, é a atividade de leitura da escrita – e sua 

transcrição – documental que faz a ponte contributiva entre a 

Paleografia e a Diplomática. Por que? Porque o Diplomatista não 

tem o saber, ou pelo menos não o tem em profundidade, 

amplitude e experiência tal qual o profissional da Paleografia, seja 

qual for a corrente desta, embora essa habilidade tenha sido 

desenvolvida Paleografia de leitura e especializada/aprimorada 

pela corrente da Paleografia crítico-analítica.  

Esse saber é o de entender, ler e transcrever signos de uma 

escrita antiga, ou seja, escritas cujos signos (particularmente 

letras, no caso da escrita alfabética, mas os sinais de pontuação e 

acentuação também são muito importantes) não são mais usados 

em determinada época o que os torna ilegíveis por serem 

irreconhecíveis. 

É muito importante notar que se forma e conteúdo podem 

ser abstraídos, não há sentido em se pensar em caracteres de 

escrita se não for para registrar correta e inteligivelmente e sua 

pela leitura, transmitir informação, conteúdo, e vice-versa, ou 

seja, a transmissão ágrafa de informação e a escrita organizada de 

uma determinada maneira num documento, requerem 
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necessariamente um conjunto de signos (as letras, no caso da 

escrita latina, por exemplo) organizados de maneiras corretas 

através palavras, frases, etc., de para produzir significado (CHAUÍ, 

2000, p. 183), sendo que de acordo com L. N. Contreras (1994, p. 

38-44) os signos são grafados através de traçados determinados 

que lhes conferem uma estrutura (morfologia, ângulo, ductus, 

peso, módulo, nexos, ligadura, estilo, etc.).  

Assim, se foi possível separar, abstrair, há situações nas 

quais um dos aspectos abstraídos da escrita que resultou numa 

das disciplinas, a Paleografia, pode contribuir para os estudos 

realizados pela outra. Uma dessas situações é quando o 

Diplomatista se depara com uma escrita antiga. Ele deve então 

procurar a contribuição de um paleógrafo ou paleógrafo porque 

sua leitura dos signos da escrita contribuirá para a compreensão 

da estrutura formal do documento. 11 

Note-se, no entanto, que L. N. Contreras (1994, p. 24) finaliza 

seu raciocínio remetendo a contribuição da Paleografia com a 

Diplomática para a corrente da própria Paleografia como história 

da Escrita, explicitando que a leitura da escrita deve servir existir 

para o estabelecimento de fontes históricas e não no sentido da 

relação dos estudos diplomáticos, o que me parece uma 

contradição. 

                                                           
11 Outra maneira de contribuição tem que observar mudanças na própria Diplomática.  
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O autor, L. N. Contreras, também mencionou a noção de 

crítica textual. O que vem a ser isso? Trata-se de três tipos de 

atividades:  a) estabelecimento dos erros da escrita – emandatio; 

b) estabelecimento da datação e a localização – recensio - do 

documento;  c) reconhecimento de qual escrita foi usada no 

documento, localizando-a na “tradición manuscrita”. Estes são 

objetivos atribuídos à Paleografia crítico-analítica, que fez avanços 

a partir do objeto e objetivos estabelecidos pela Paleografia de 

leitura, incorporando-os (CONTRERAS, 1994, p. 20-21).  

No entanto, é preciso ressaltar que a análise diplomática 

moderna não faz uso de informações sobre o tipo de escrita usado 

no documento e muito menos sobre as técnicas de produção da 

escrita presente na espécie documental (BELLOTTO, 2002, p. 37-

41; BERWANGER & LEAL, 2008, p. 30-31) como se pode observar 

no QUADRO II.   

Portanto, entendo que a Paleografia pode e deve mesmo 

contribuir, ou seja, ser ciência auxiliar da Diplomática, na medida 

em que contribui efetivamente para uma atividade própria da 

disciplina que é o desenvolvimento da análise diplomática nos 

termos da Diplomática renovada na década de 198012, e não 

                                                           
12 Não se põe dúvidas sobre a relevância da obra de A. H. Herrera (1991, 61-68) que 
permite compreender historicamente muito bem, por exemplo, a importância da 
abstração entre fórmula e conteúdo jurídico nos estudos da Diplomática. Há vários 
outros méritos que sequer esse autor pretende analisar, pois isso demandaria uma 
formação da qual não dispõe. No entanto, no que se refere à Diplomática, A. H. Herrera 
(1991, 61-68) continuou a defini-la  “como la ciencia que estudia el documento, su 
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porque pode constituir fontes para o paleógrafo historiador da 

escrita como entendeu L. N. Contreras (1994, p. 24). Isso pode 

acontecer, mas onde está a contribuição para a Diplomática já que 

o valor da leitura está relacionado à constituição de tais fontes 

para a própria atividade paleográfica?! 

Sobre a Diplomática renovada na década de 1980, pela 

publicação do trabalho de Paola Carucci, em 1987, e pelas 

considerações posteriores de Luciana Duranti publicadas na 

década seguinte (BELLOTTO, 2002, p. 112; 114), sabe-se que há 

divergência sobre o desenvolvimento dessa renovação no sentido 

que é mais teórica e sem aplicação ainda.  

É o caso de Antonia Heredia Herrera (1991, 61-68), por 

exemplo, que continuou a afirmar em publicação atualizada e 

aumentada no ano de 1991 que continuou a entender a 

                                                           

estructura, sus cláusulas, para establecer las diferentes tipologías y su génesis dentro de 
las instituciones escriturarias, con el fin de analizar su autenticidad”, sendo 
surpreendente que não cite nesse ponto da sua obra o estudo de Paola Carucci 
publicada em 1987, na Itália (BELLOTTO, 2002, p. 17; 112) no qual se definiu um método 
diplomático que, nos parece, permitiu avançar nas considerações de Georges Tessier, 
publicadas em 1952, na França, por exemplo. A. H. Herrera também se refere, 
estranhamente, a G. Tessier e outros autores franceses que historicamente orientaram 
a renovação  da Diplomática, como sendo alemães. É importante registrar que em 1991, 
A. H. Herrera (1991, p. 259), na quinta edição da sua obra atualizada e aumentada não 
desconhecia a autora italiana Paola Carucci, citando outro estudo que não aquele citado 
H. L. Bellotto e que mostra a aplicação prática das teorias de G. Tessier e outros autores.  
Esse estudo da autora italiana de 1987, através da aplicação do método diplomático a 
documentos do século XIX e XX, identifica “tipologias e os elementos constitutivos dos 
documentos” (BELLOTTO, 2002, p. 112). Esse estudo, saliento, é mencionado por 
Bellotto como inaugural para a efetiva diferenciação entre Diplomática e Tipologia 
Documental. 
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Diplomática como a disciplina voltada para os tipos documentais 

dos atos jurídicos no sentido de estabelecer a sua autenticidade 

ou não e sem fazer, portanto, a distinção entre análise tipológica 

e análise diplomática nos termos estabelecidos por Heloísa 

Liberali Bellotto (2002, p. 19), que diferencia os estudos de 

Tipologia Documental e de Diplomática da seguinte maneira: 

 

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

 

 

  

Observados esses aspectos, entendo que é com essa 

corrente da Diplomática que se desenvolveu através de estudos 

práticos a partir da década de 1987, a qual se diferencia analise 

tipológica de análise diplomática (BELLOTTO, 2002, p. 37-41; 

BERWANGER & LEAL, 2008, p. 30-31) que se objetivou observar 

nesse estudo a contribuição da Paleografia.  
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A seguir, foi organizado um quadro no qual constam os 

pontos da análise diplomática, a fim de se entendem ao que se 

está referindo quando se menciona essa expressão que designa a 

metodologia da Diplomática, como se disse, efetivamente 

renovada no final da década de 1980. 

 
QUADRO II: TABELA II: ITENS QUE COMPÕEM A ANÁLISE 

DIPLOMÁTICA 
ITENS DESCRIÇÃO SUBITENS 

 
Protocolo inicial 

 
Introduz o texto 

1 – Invocação 
2 - Titulação 
3 - Direção 
4 - Sudação breve 

 
 
Texto 

 
 
O corpo do documento ou parte 
essencial do documento 

1- Preâmbulo 
2 -Notificação 
3 - Exposição 
4 - Dispositivo 
5 - Sanção 
6 – Corroboração 

 
 
Protocolo final ou escatolo 

 
 
Parte final do documento 

1 - Subscrição ou assinatura do 
autor 
2 – Datação tópica e cronológica 
3 - Precação: a) assinatura de 
testemunhas, b) sinas de 
validação 

FONTES: (BELLOTTO, 2002, p. 37-41; BERWANGER & LEAL, 2008, p. 30-31)  

 

Sobre os documentos que são passíveis de análise 

diplomática, como espécie documental, trata-se de um conjunto 

específico de escritos delimitado como atos jurídicos e atos 

administrativos (BELLOTTO, 2002, p. 45-90), portanto menos 

abrangente do que os escritos analisados pela Paleografia.  

Finalizando esse ponto do texto, é interessante notar a título 

de se indicar relações interdisciplinares mais amplas, que a 
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percepção sobre a relação entre conteúdo (objeto) e estrutura 

(fórmula) do documento jurídico e administrativo presente na 

espécie documental do escrito sob análise diplomática foi 

explicitada também, desde meados do século XX, por um 

historiador no Brasil, Rodolfo Garcia (1956, p. 119 -123), em 

Ensaio sobre a histórica política e administrativa do Brasil já 

sistematizava (1500 – 1810), para quem “os atos do poder 

supremo, (...) tinham diferentes fórmulas, conforme a importância 

do seu objeto (grifo nosso).”  

Como se sabe, esse é o cerne da lógica dos diplomatistas 

para quem os conteúdos grafados através da escrita devem ser 

organizados e transmitidos, requerendo fórmulas determinadas e 

relacionadas ao ordenamento jurídico do Direito (BELLOTTO, 

2002, p.13) vigente na sociedade onde os documentos foram 

produzidos, repetindo-se justamente como formas a(s) espécie(s) 

documental(is). 

A seguir, aborda-se o tema da contribuição da Paleografia 

para a Diplomática de maneira prática. 
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BREVES CONSIDERAÇÕES DE NATUREZA PRÁTICA 
 

As considerações do item anterior foram de natureza 

histórico-teórica. No que se refere à aplicação prática da teoria é 

importante constatar duas coisas no que se refere à contribuição 

da Paleografia para a análise diplomática já mencionada.  

A primeira é que se está na fase inicial de elaboração das 

possibilidades de (re)articulação das disciplinas de Paleografia e 

Diplomática. Note-se que essas disciplinas já existiram de maneira 

mais aproximada.  

Mas, por exemplo, foram extintas instituições escolares 

dedicadas ao ensino de ambas as disciplinas, como por exemplo a 

Escuela de Diplomatica (1856-1900), em Madrid, Espanha, ou 

cursos como o de bibliotecário-arquivista (1887-1982) onde 

ambas eram lecionadas, em Portugal  (RIBEIRO, 2006; HERRERA, 

1991, p. 220)13, como também a Diplomática tendeu para a 

Arquivística, Heurística e ao Direito (BELLOTTO, 2002, p.16). Esse 

processo precisa ser estudado e as próprias inciativas de 

reaproximação atualmente também requerem explicação para 

fundamentá-la e para refletir sobre o que está sendo feito.  

A segunda coisa a ser dita é que tais possibilidades de 

rearticulação em andamento são exequíveis. Porém, como muito 

bem salientou Antonia Heredia Herrera (HERRERA, 1991, p. 219), 

                                                           
13 Um quadro mais geral e preciso é possível e importante. 
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a respeito do ensino de Arquivística e que pode se estender ao 

tema em questão, não basta para isso que a Paleografia e a 

Diplomática constem em determinado programa de ensino.  

É importante haver profissionais capacitados e com 

experiência nas duas disciplinas inseridos em contextos 

institucionais que possibilitem o trabalho coletivo no seu âmbito 

através de projetos de pesquisa, ensino ou extensão, decididos a 

desenvolver atividades a partir de alguma estratégia relacional 

(interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade 

ou transdisciplinaridade).  

Se não for considerado isso, pode ser que se caia em 

voluntarismos que só produzem, quando muito, uma percepção 

de “que se está muito correto” mas não se tem resultados reais 

ou, talvez pior, resultados equivocados, embora deixem uma certa 

percepção, extremamente formalista, de que “se preencheu uma 

carga horária” mas sem objetivos alcançados. 

No caso da cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil, por 

exemplo, as condições de estudo estão amplamente dadas, para 

a análise das espécies documentais diplomáticas e não-

diplomáticas objetivando conhecer sua natureza. No caso das 

espécies documentais diplomáticas, elas são necessariamente 

jurídicas (BELLOTTO, 2002, p. 17; 46). 

Nessa cidade funcionam dois cursos de Arquivologia, uma 

pós-graduação em Ciência da Informação e onde existem o Acervo 
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Waldemar Bispo Duarte, na Fundação Espaço Cultural, o Arquivo 

da Arquidiocese da Paraíba, o Arquivo José Braz do Rego da 

Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba e outras instituições 

produtoras de documentos.  

No Acervo Waldemar Bispo Duarte já foi desenvolvido um 

projeto de pesquisa com o objetivo de recuperar a informação 

sobre pessoas escravizadas intitulado A documentação sobre 

escravizados na Paraíba: disseminando a informação através dos 

meios digitais, coordenador pela professora Francinete de 

Fernandes de Sousa,14 com a participação desse autor enquanto 

paleógrafo. Para recuperar a informação através da leitura 

documentária foi preciso a consulta de um paleógrafo pois a 

documentação é grafada em escrita considerada por nós, uma 

escrita antiga. Tanto a professora como esse autor integravam o 

corpo docente do Bacharelado em Arquivologia, Campus V, da 

Universidade Estadual da Paraíba. 

No Arquivo José Braz do Rego da Assembleia Legislativa do 

Estado da Paraíba que funciona no Departamento de Cultura e 

Memória há documentos manuscritos do século XIX, que podem 

ser usados para atividades que requerem a contribuição da 

Paleografia para estudos diplomáticos modernos. 

                                                           
14 
Cf.http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790675A8#ProjetosP
esquisa 
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Outro exemplo está na própria realização do II Encontro de 

Diplomática, Tipologia Documental, Paleografia na Universidade 

Federal da Paraíba nos dias 14 e 15 de julho de 2018, indicando 

claramente que há boas inciativas no sentido de (re)articular 

especificamente as disciplinas mencionadas.  

Esse tipo de reunião científica é muito importante que seja 

efetivado porque pode associar teoria e prática através da 

realização de oficinas, por exemplo, estimular a discussão de 

temas variados ligados a um tema central, a apresentação 

trabalhos e, muito importante, a reflexão sobre atividades já 

realizadas, bem como apontar possibilidades de estudo como a 

que segue, indicada pela possibilidade “inversa” da Diplomática 

contribuir com a corrente da Paleografia como história da escrita, 

nos termos que se segue e tendo-se em conta as considerações já 

feitas nesse mesmo texto sobre os limites do desenvolvimento 

dessa corrente. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA DIPLOMÁTICA PARA A PALEOGRAFIA 

 

Num sentido inverso ao enunciado pelo tema da mesa, é 

possível que haja elementos da dita análise diplomática moderna 

que podem contribuir para estudos da terceira tendência da 

Paleografia (CONTRERAS, 1994, p. 21-23), que se preocupa com 

questões como a função social da escrita, a difusão social da 

escrita documental arquivística e mesmo o alfabetismo 

(PETRUCCI, 1999, p. 25-26; 36), na medida em que essa análise 

diplomática (BERWANGER & LEAL, 2008, p. 30 -31) precisa quem 

escreveu (outorgante), para quem se escreve (outorgado), quem 

escreve por solicitação de outro (rogatário), a produção do escrito 

(gênese e criação do documento escrito arquivístico como espécie 

documental), o que foi escrito, porque foi esse material escrito e 

a maneira da estruturação da escrita (protocolo inicial, texto e 

protocolo final ou escatocolo).   

Essa é outra maneira de explorar o tema estabelecido, o qual 

está, como se disse, em processo inicial de desenvolvimento, 

tanto na teoria como na prática.  

 

 

 



39 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escrita é a matéria presente nos objetos de estudo da 

Paleografia e da Diplomática moderna. As duas disciplinas 

nasceram como especialização de uma prática já existente, 

anterior ao século XII. Aprimoraram-se em seguida no âmbito de 

instituições escolares e outras atividades organizadas para seu 

estudo especificamente. Depois entraram num certo declínio, 

pelo fechamento de cursos e pela sua instrumentalização para a 

formação de profissionais de diferentes áreas como Arquivística, 

Biblioteconomia e História.  

Atualmente, talvez exista um movimento de revalorização 

de tais disciplinas. A Diplomática foi renovada na década de 1980 

e outra corrente que se vê como paleográfica, a Paleografia como 

escrita da história, está se desenvolvido, embora seu 

desenvolvimento pareça induzir à perda de especialização dessa 

disciplina. Alguns eventos científicos foram realizados desde a 

década de 1990 no Brasil, quando foram criadas Normas Técnicas 

para a Transcrição e Edição de Documentos manuscritos, sucintas, 

adaptadas à realidade brasileira e que preservam a escrita original 

dos documentos considerada a escrita da época. O porquê isso 

está acontecendo deve ser objeto de estudo.  
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Sobre a corrente da Paleografia como história da história, 

discorda-se de seus encaminhamentos por estimularem a perda 

da especialização conquistada desde o século XVI, por exemplo. 

Melhor seria se, como foi explicitado, a Paleografia preservasse 

seu objeto de estudo ao invés de estimular o estudo de algo como 

a história da cultura escrita, acrescentando às questões já 

existentes, quais sejam, “o onde”, “o quando”, “ o como”, a 

questão “o por quê” as características extrínsecas da escrita são 

grafadas da maneira como foram e como são. 

Isso é possível porque não é somente a escrita como 

conteúdo que tem funções variadas, das quais destaco as funções 

denotativa, conotativa, a significação, e a metalinguística, a partir 

do estudo Convite à Filosofia (CHAUÍ, 2000, p. 178; 181; 183). As 

características extrínsecas da escrita também têm, na medida em 

que o traçado dos signos das escritas também tem as mesmas 

funções denotativas, conotativas, significativas e 

metalinguísticas.15  

                                                           
15 Entendeu-se portanto que se pode dizer, considerando-se a escrita latina, por 
exemplo, que o “a” traçado enquanto tal denota (indica) a existência de um signo (letra) 
“a”; que ao se usar a letra “a” se conota (se atribui um sentido) uma ideia que é 
pronunciada e representado convencionalmente daquela maneira que foi traçado; que 
as características extrínsecas  do “a” expressas nas morfologias essenciais têm 
significação; e que, finalmente, pode se escrever um texto sobre as características 
extrínsecas (código) do “a” se está tratando das “morfologias essenciales” do ato de 
escrever. Por tudo isso penso que se pode propor aos estudos paleográficos se 
perguntar “o por quê” a escrita foi grafada da maneira como foi. Um texto paleográfico, 
nesse sentido, um texto sobre as morfologias da escrita, porque as características 
extrínsecas da escrita para tratar sobre o ato de grafar a escrita de determinada 
maneiras.  
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Estou afirmando, portanto que as características extrínsecas 

da escrita expressam a si mesmas – o que confere inclusive o grau 

de legibilidade do signo - mas essa expressão tem relação com 

uma situação contextual histórico-social e cultural na qual a 

escrita foi desenvolvida. Isso foi exemplificado pela criação da 

escrita gótica no norte da Europa, a recriação da escrita 

humanística e o uso de inscrições epigráficas em caracteres 

capitais, na Espanha.  

Essa ideia de se interrogar sobre “o por quê” das 

características extrínsecas, especializa a Paleografia e pode se 

contribuir melhor com outras áreas. 

Sobre a contribuição da Paleografia para Diplomática 

renovada efetivamente na década de 1980, considerou-se os 

pontos sistematizados pela análise diplomática e as correntes da 

Paleografia. Conclui-se que L. N. Contreas tem razão ao indicar 

que essa contribuição é feita pela Paleografia de leitura. No 

entanto, foi observado que o autor encaminhou a contribuição 

para o âmbito de outra corrente da Paleografia ao invés de 

contribuir para os estudos da Diplomática. Nesse sentido, a 

metodologia usada nesse trabalho possibilitou responde à 

questão formulada incialmente, condicionando a contribuição da 

Paleografia para a Diplomática à existência de uma escrita antiga 

no documento pois somente nesse caso se requer a leitura e a 

transcrição paleográficas feitas pelo especialista em Paleografia. 
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Caso contrário, o próprio diplomatista pode fazer essa leitura, 

conhecer o conteúdo e colher os pontos previstos na análise 

diplomática. 

Viu-se também que pode haver mais que isso e o caminho 

pode ser mesmo de mão dupla, pois a Diplomática pode vir a 

contribuir para estudos da corrente da Paleografia como escrita 

da história. 

Por fim, importa reafirmar que o voluntarismo e a existência 

das disciplinas nos currículos universitários não seriam suficientes 

para à realização de atividades com resultados satisfatórios. Na 

verdade, é essencial que existam profissionais preparados e com 

experiência, condições institucionais e iniciativas planejadas para 

a cooperação entre Paleografia e Diplomática se desenvolver. 
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