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Ao completar seus 30 anos de 
criação, o Arquivo Público do Dis-
trito Federal, não poderia deixar 
de publicar uma edição atualiza-
da do seu Guia de Fundos. 
Desde sua última edição, novos 
fundos documentais foram incor-
porados ao acervo, novas tecno-
logias de acesso foram adotadas, 
ocorreu a mudança para a sede 
definitiva, fatores que evidencia-
ram a necessidade de se reeditar 
o guia, instrumento essencial 
para uma instituição arquivística.
O Guia de Fundos do ArPDF 
pretende informar e orientar os 
pesquisadores e o público em 
geral, interessado em conhecer e 
desfrutar do acervo sob sua guar-
da, referente à história de Brasília 
e do Distrito Federal. Organiza-
do com esse fim e redigido em 
linguagem clara e sucinta, busca 
atender às normas de elaboração 
de guias de arquivos públicos.
Para a descrição dos fundos, 
foram utilizados elementos em 
acordo com a Norma Brasileira 
de Descrição Arquivística – NO-
BRADE, editada pelo Conselho 

apresentação
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Sala de mapas 
do Arquivo 
Público do 
Distrito 
Federal. 
Brasília, 2015.

Nacional de Arquivos em 2006.
Com o lançamento da Primeira 
Carta de Serviços do ArPDF e com 
a reedição atualizada do Guia de 
Fundos, o ArPDF espera aprimorar 
cada vez mais, os serviços presta-
dos ao Estado e à sociedade, ga-
rantido a melhoria de sua função 
social de dar acesso aos docu-
mentos sob sua guarda e proteção 
e proporcionando melhor serviço 
a  todos aqueles que se empe-
nham em conhecer, preservar e 
divulgar nossa história.

Marta Célia Bezerra Vale,

Dezembro de 2015



O Arquivo Público do Distrito 
Federal tem por missão institu-
cional, recolher, preservar e dar 
acesso a documentos arquivísti-
cos de valor permanente, acumu-
lados pela Administração Direta 
e Indireta do Distrito Federal. 
Acervos documentais de institui-
ções privadas ou particulares cujo 
valor documental seja conside-
rado relevante para a memória 
histórica de Brasília e do Distrito 
Federal, também podem ser cus-
todiados pelo ArPDF.
A criação do ArPDF remonta 
ao início da década de 1970.  O 
governo do Distrito Federal, foi 
signatário do documento “Com-
promisso de Brasília”, resultante 
do Encontro de Governadores de 
Estado para o Estudo do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional. 
O Compromisso recomendava 
o apoio do Arquivo Nacional às 
repartições congêneres estaduais 
e municipais para a preservação 
de acervos documentais. No caso 
do Distrito Federal, ainda não 
havia um órgão que se ocupasse 
do assunto.

introdução

O I Congresso Brasileiro de Arqui-
vologia realizado em 1972, reco-
mendou que o GDF promovesse 
a instalação do Arquivo Público 
do Distrito Federal, integrando-o 
ao movimento de preservação da 
memória nacional, que se amplia-
va em todo o país. 
Em junho de 1978, Walter Albu-
querque Mello, então diretor da 
Divisão do Patrimônio Histórico 
e Artístico, apresentou, com a 
participação de Celina Lamounier 
D’Alessandro, um estudo que 
analisava e propunha a criação do 
Arquivo Público. Esse documento 
preconizava medidas urgentes 
com o intuito de preservar os 
acervos documentais referentes à 
história do Distrito Federal.
Com a criação do Sistema Nacio-
nal de Arquivos – SINAR em 1978, 
ocorre a retomada da discussão 
dos problemas arquivísticos da 
administração pública, mostran-
do-se necessária a criação do 
Sistema de Arquivos do Distrito 
Federal.  
Dois decretos, assinados em 27 de 
abril de 1983, foram providências 



que avançaram em direção à pre-
servação da memória documental 
de Brasília. O de nº 7.492 conside-
rou sob a proteção do Governo do 
Distrito Federal, a título de preser-
vação do patrimônio, o acervo do-
cumental histórico da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil – Novacap. O de nº 7.493 
criou um Grupo de Trabalho com 
o objetivo de “estudar, sugerir, 
propor e adotar medidas para a 
implantação do Arquivo Público 
do Distrito Federal”.   
Em 1985, por meio do decreto 

Arquivo 
permanente do 
Arquivo Público 
do Distrito 
Federal. 
Brasília,2015.
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8.530, foi criado o Arquivo Públi-
co do Distrito Federal, vinculado 
então à Secretaria de Educação e 
Cultura do DF, tendo por finalida-
de principal, recolher, preservar 
e garantir proteção especial a 
documentos arquivísticos de va-
lor permanente, acumulados pela 
Administração Direta e Indireta 
do Distrito Federal.
Na esteira da melhoria da gestão 
arquivística no GDF, em 1988, 
por meio do decreto 11.133 de 
13 de junho, foi criado o Sistema 
de Arquivos do DF – SiArDF e o 
Conselho de Arquivos do Distrito 
Federal. Por este decreto, o ArPDF  
ficou com a incumbência de ser 
órgão de apoio técnico ao SiArDF.
No ano 2000, por meio da lei nº 
2.545, o ArPDF passou a ser o 
órgão central do Sistema de Ar-
quivos do DF SiARDF, angariando 
mais funções e atividades a serem 
desempenhadas.
Desde que foi criado e até o ano 
de 2014, o ArPDF exerceu suas 
atividades em espaços do GDF, 
cedidos pela Secretaria de Cultu-
ra e Novacap. Durante quase 30 

anos funcionou dentro da área 
da Novacap. 
A partir de outubro de 2014 iniciou 
o processo de mudança para a 
sede definitiva, recebida por meio 
de termo de cessão da Casa Civil 
do Governo do DF. A mudança 
total do acervo foi concluída 
em março de 2015. Em sua sede 
própria, o ArPDF já pode recolher 
novos acervos e atender melhor às 
demandas de acesso aos docu-
mentos e informações, feitas tanto 
pela Administração Pública, quan-
to pelo público em geral. 
Ao reeditar o Guia de Fundos do 
Arquivo Público do Distrito Federal 
2015, o ArPDF ratifica o compro-
misso institucional com a busca 
contínua pela excelência no aten-
dimento ao usuário,  objetivando, 
sempre,  facilitar e ampliar o aces-
so aos serviços públicos prestados 
pelo órgão, e o aprimoramento 
do exercício de sua função social. 
Convém ressaltar que esta edição 
do Guia contou com a cuidadosa 
revisão, em caráter voluntário, 
da doutora em Literatura Zuleica 
Maria de Souza Porto.



A literatura arquivística define por 
fundo documental, o conjunto de 
documentos, de qualquer natu-
reza ou suporte, acumulados em 
decorrência das atividades e/ou 
funções do poder público - fundos 
públicos - ou de pessoa física e 
jurídica de direito privado - fundo 
privado. 
Além dos documentos de valor 
permanente acumulados pelos 
órgãos do Governo do Distrito 
Federal, o ArPDF pode recolher 
documentação de caráter privado 
quando o acervo for considerado 
relevante para a história do Dis-
trito Federal e não houver outra 
solução viável para a sua preser-
vação ou acesso. 

fundos documentais



As solicitações de consulta ao 
acervo podem ser formuladas 
pessoalmente ou à distância (por 
e-mail ou correspondência) por 
pessoas físicas e jurídicas, públicas 
e privadas, nacionais e estrangeiras. 
O atendimento se dará de forma 
diferenciada, a depender do meio 
utilizado pelo usuário para realizar 
sua consulta (e-mail, correspondên-
cia ou presencial).
Em qualquer das modalidades 
de atendimento, o pedido será 
registrado em formulário próprio a 
ser fornecido pelo Arquivo Público 
do DF. 

Atendimento a distância

O atendimento a distância será 
realizado por meio de pedidos 
formulados via e-mail ou correio 
tradicional. 
O envio de pedidos de informa-
ção por meio de correspondên-
cia (eletrônica ou física) deverá 
conter todos os dados de identi-
ficação do requerente, tais como: 
nome completo, documento de 
identificação, telefone, correio 

acesso

eletrônico e endereço.
Quando do recebimento das 
solicitações pelas mencionadas 
vias, será preenchido pelo servi-
dor do ArPDF responsável pelo 
atendimento, o formulário próprio 
com as informações enviadas pelo 
interessado, para fins de controle e 
estatísticas. 
O responsável pelo atendimento 
tem até 20 dias (prorrogáveis por 
mais 10 dias), contados a partir do 
recebimento da carta ou do correio 
eletrônico para enviar a resposta ao 
demandante. 
A confirmação de recebimento das 
solicitações enviadas ao correio 
eletrônico institucional do ArPDF 
ocorrerá em até 05 (cinco) dias 
úteis contados a partir do seu 
recebimento, e poderá ser feita via 
e-mail, correspondência postal, ou 
via telefone, pelo responsável pelo 
atendimento.
A resposta poderá ser enviada 
por meios diferentes daquele pelo 
qual a demanda foi recebida pelo 
ArPDF, tendo em conta a eventual 
necessidade de encaminhamento 
de algum documento para preen-
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chimento e devolução pelo usuário, 
bem assim de envio de alguma 
cópia digital de itens do acervo.

Atendimento presencial

Na recepção do ArPDF será rea-
lizado o controle de entrada e 
saída, mediante apresentação de 
documento de identificação. Em 
seguida, o interessado será enca-
minhado ao setor de atendimento, 
onde deverá preencher formulário 
institucional com todas as infor-
mações relativas à consulta que 
deseja realizar.
O usuário terá acesso aos instru-
mentos de pesquisa do ArPDF 
(guias, inventários, repertórios, qua-
dros de arranjo e outros), ao acervo 
disponível em meio digital, bem 
assim às orientações necessárias 
para a localização das informações 
de seu interesse.
Os documentos originais que já es-
tejam reproduzidos em meio digital 
serão acessados somente nesse 
formato. Em regra, o manuseio dos 
acervos originais e de documentos 
em processo de organização e res-

tauro é realizado pela Equipe Técni-
ca do ArPDF, entretanto, quando o 
item documental do qual o usuário 
necessitar não estiver disponível 
em meio digital, o ArPDF dará 
acesso ao original e, posteriormen-
te, dentro do prazo de atendimento, 
providenciará sua disponibilização 
em meio eletrônico.

Formas de reprodução 
dos documentos

1.  Cópia Digital do Documento 
original (feita ou fornecida pelo 
ArPDF), e 
2. Foto feita com máquina fotográ-
fica do Pesquisador (sem flash). 
As reproduções de documentos 
serão feitas nas dependências do 
ArPDF. As exceções serão objeto 
de avaliação, sendo que os casos 
em que a saída de documentos se 
justifique, dependerão de autoriza-
ção prévia da Superintendência e 
de acompanhamento por servidor 
do ArPDF.
Se for de interesse do usuário a dis-
ponibilização de imagens dos do-
cumentos de qualquer acervo em 
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meio digital, este deverá fornecer 
o suporte para armazenamento 
dos dados (CD, DVD, Pen Drive, HD 
externo, etc). 
O ArPDF reserva-se o direito de 
limitar e/ou negar os pedidos 
de reprodução de documentos, 
considerando o volume solici-
tado, aspectos legais do uso da 
documentação, os riscos para a 
preservação ou possíveis danos 
que a reprodução possa provocar 
nos originais, caso estes já não 
estejam digitalizados.
Ao acessar as dependências do 
espaço destinado ao atendimento 
ao público, estes deverão adotar 
os seguintes procedimentos:
1. Guardar seus pertences em 
armário apropriado, com chaves, 
disponibilizado pelo ArPDF;
2. Não será permitido adentrar 
nas instalações do ArPDF portan-
do outro material além de celular, 
lápis, papel e o suporte digital 
que porventura seja necessário 
à obtenção de cópia de itens do 
acervo;
3. Não será permitido o consumo de 
alimentos e bebidas de qualquer es-

pécie, nas dependências do ArPDF;
4. Não será permitido o uso de 
caneta de qualquer tipo duran-
te o procedimento de consulta 
aos instrumentos de pesquisa 
disponibilizados pelo ArPDF, bem 
assim sua marcação com uso de 
clipes ou dobra nas páginas, ou 
ainda a utilização de materiais 
metálicos ou cortantes, e
5. Ao manusear os Instrumen-
tos de pesquisa deve-se fazê-lo 
com cuidado, evitando apoiar-se 
sobre eles.

Prazos de atendimento

Todas as solicitações serão aten-
didas em até 20 dias contados do 
recebimento da solicitação (pror-
rogáveis por mais 10), conforme 
a Lei de Acesso à Informação (Lei 
nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011) e o Decreto nº 34.276, de 
11 de abril de 2013, que a regula-
menta no Distrito Federal.
Os pedidos serão atendidos por 
ordem de chegada, sendo respei-
tadas as prioridades legais para 
maiores de 60 anos, gestantes 
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e portadores de necessidades 
especiais.
A reprodução dos documentos 
obedecerá aos prazos da Lei de 
Acesso à Informação, acrescido 
dos prazos de postagem, se for 
o caso.
A biblioteca do Arquivo é especia-
lizada em Arquivologia e história 
do Distrito Federal, o acervo bi-
bliográfico poderá ser compulsado 
na sala de consultas.
Outra fonte de informação dis-
ponível aos pesquisadores são 
as entrevistas do Programa de 
História Oral, que a instituição 
desenvolve desde 1987. As entre-
vistas são temáticas e se dividem 
nas seguintes linhas de pesquisa: 
Memória da Construção, Brasília 
Palace Hotel, Formação de Sobra-
dinho, Memória Fotográfica, Me-
mória Filmográfica, Yvonne Jean, 
Comunicação e Arte, Política e 
Sociedade, Formação de Taguatin-
ga, Formação de Ceilândia, Cen-
tenário Bernardo Sayão, Cente-
nário JK, Formação de Planaltina, 
Formação do Núcleo Bandeirante, 
Formação das Feiras Livres.

Horário de atendimento 
ao público

De segunda a sexta-feira, das 9 às 
17 horas, exceto feriados e pontos 
facultativos. O horário de atendi-
mento é ininterrupto, funcionando, 
inclusive, no horário de almoço 
(das 12 às 14 horas).

Canais de atendimento 
ao usuário

Setor de Garagens Oficiais 
SGO Quadra 05 Lote 23 - Asa Norte 
CEP: 70610-650 – Brasília-DF
Telefone: (61) 33611454 
Funcionamento: segunda à sexta 
feira, das 9 h às 17 h.
Como chegar: Transporte público 
Linha 143 (Piracicabana), partindo 
da Rodoviária do Plano Piloto.
Correio Eletrônico: 
arpdfatendimento@gmail.com, 
arquivopublico@arpdf.df.gov.br, 
Sistema Eletrônico de Informação 
ao Cidadão (e-SIC) através do 
endereço www.e-sic.df.gov.br e 
Serviços de Ouvidoria 
www.ouvidoria.df.gov.br.
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Arquivo público 
do Distrito Federal

1. Área de identificação
1.1 Código de referência
BR DFARPDF ARPDF 
1.2 Título
Arquivo Público do Distrito 
Federal
1.3 Data-limite 
1971–2010
1.4 Nível de descrição 
Fundo
1.5 Dimensão e suporte 
 Filmográfico(s) – fita(s) 

videomagnética(s) – 194  
item(ns)
 Filmográfico(s) – DVD(s) – 

771  item(ns)
 Filmográfico(s) – sem 

especificação – 23 item(ns)
 Iconográfico(s) – diapositivo(s) – 

611 item(ns)
 Iconográfico(s) –  cópia(s) por 

contato – 910 item (ns)
 Iconográfico(s) – fotografia(s) – 

2.390 item(ns)
 Iconográfico(s) – negativo(s) 

fotográfico(s) – 13.066 item(ns)
 Sonoro(s) – fita(s) 

audiomagnética (s) – 
1003 item(ns)
 Textual(is) –  6,58 m

2. Área de contextualização
2.1 Nome do produtor 
Arquivo Público do 
Distrito Federal 
2.2 História administrativa 
O Arquivo Público do Distrito 
Federal foi criado pelo Decreto 
8.530, de 14 de janeiro de 1985. 
O Decreto 8.531, da mesma 
data, aprovou seu regimento, 
vinculado à Secretaria de 
Estado de Educação e Cultura. 
A Lei nº 2.545, que dispõe sobre 
a proteção dos documentos 
dos arquivos públicos, em seu  
Artigo 7º, inciso I, define o ArPDF 
como instituição arquivística 
pública do Poder Executivo e o 
coloca como órgão central do 
Sistema de Arquivos do Distrito 
Federal – SIARDF. Já o Decreto 
nº 24.205, de novembro de 2003, 
regulamenta a Lei nº 2.545/2000 
e o Decreto nº 24.204, de 10 de 
novembro de 2003, instituiu a 
Comissão Central de Arquivos 
– CCA e as Comissões Setoriais 
de Avaliação de Documentos – 
CSADs. Em 1° de janeiro de 2011, 
o Decreto nº 32.716 vinculou o 

1
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ArPDF à Casa Civil. 
Superintendentes
Walter Albuquerque Mello 
14/3/1985 – 8/11/1993
Bernardo de Carvalho 
8/11/1993 – 6/1/1995
Walter Albuquerque Mello 
6/1/1995 - 3/1/1999
Zeneide de Sousa Pantoja 
18/1/1999 – 1°/1/2007
Luiz Ribeiro de Mendonça 
12/2/2007 – 1°/1/2011
Gustavo Leon Chauvet 
3/1/2011 – 10/7/2014
Marta Célia Bezerra Vale 
3/9/2014 –
2.3 História arquivística
Até 1998 a instituição adotou 
um plano de classificação que 
seguiu o modelo do Sistema 
Bloco Numérico (SBN), de origem 
canadense, que incluía assuntos 
globais, aos quais ficavam 
subordinados hierarquicamente 
os temas e subtemas das áreas 
meio e fim. E foi aplicada a Tabela 
de Temporalidade a cada fim 
de ano, com vistas à seleção e 
destinação da documentação 
produzida nos diversos setores. 

A partir da Lei Distrital 2.545, de 
28 de abril de 2000, que institui 
que o ArPDF é o órgão central do 
Sistema de Arquivos do Distrito 
Federal – SIARDF e responsável 
pela Gestão de Documentos no 
âmbito da Administração Pública 
do DF, o Plano de Classificação 
e Tabela de Temporalidade da 
Atividade Fim – PCTT Fim de 
1998 foi perdendo sua função, 
porque ocorreram mudanças na 
estrutura administrativa e nas 
funções do órgão. Assim, durante 
um tempo o ArPDF deixou de 

O servidor 
Luis Carlos 
Lopes visita 
os arquivos 
da Novacap. 
Brasília,1986.
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classificar seus documentos de 
arquivo da atividade fim.
Com a elaboração de um novo 
Plano de Classificação e Tabela 
de Temporalidade, foi possível 
retomar a organização de seu 
arquivo corrente e intermediário.
2.3.1 Natureza jurídica 
Pública
3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
Documentos acumulados pelo 
Arquivo durante o exercício 
de suas atividades meio e fim, 
referentes aos antecedentes 
da instituição, relatórios de 
atividades, estudos e projetos 
técnicos, registros sonoros, 
fotográficos e videográficos 
de eventos realizados pela 
instituição. Documentos 
contábeis e de pessoal. Protocolos 
de correspondência e de entrada 
de documentos. Ordens de 
serviço. Processos referentes 
às atividades administrativas 
e técnicas. Instrumentos de 
pesquisa. Documentação relativa 
a cursos, seminários, congressos, 
conferências, encontros e 

exposições. Ofícios, cartas e 
memorandos sobre pessoal, 
atividades técnicas, assistência 
técnica, material e patrimônio, 
organização, editoração e 
publicação, recolhimentos, 
consulta, divulgação, orçamento 
e finanças, tratamento técnico. 
Convênios. Projetos. Fotografias 
referentes à trajetória da 
instituição, tais como exposições, 
visitas, solenidades, vistas das 
sedes, funcionários e palestras. 
Os documentos sonoros são 
registros do Programa de História 
Oral da instituição.
3.2 Sistema de arranjo 
Duas séries: Administrativa 
(Administração Geral, Material 
e Serviço, Patrimônio, Pessoal, 
Finanças) e Técnica (Gestão de 
Documentos, Pesquisa, Arquivo, 
Difusão). 
4. Área de condições 
de acesso e uso
4.1 Condições de acesso: 
O acesso é aberto para a série 
técnica e aberto com restrições 
para os documentos da série 
administrativa, relativa a pessoal.



ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 2015 21

4.2 Idiomas
Português, inglês, espanhol e 
francês
4.3 Instrumentos de pesquisa
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO 
FEDERAL. Quadro de Arranjo. 
Brasília, 2009.



1. Área de identificação
1.1 Código de referência
BR DFARPDF NOV 
1.2 Título
Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil – Novacap 
1.3 Data-limite 
1892–1976 
1.4 Nível de descrição
Fundo
1.5 Dimensão e suporte
 Filmográfico(s) – U-Matic 

1 item
 Filmográfico(s) – Betacam  

1 item 
 Filmográfico(s) – filme(s) 

cinematográfico(s) – 60 item(ns)
 Iconográfico(s) – diapositivo(s) 

5.598 item(ns)
 Iconográfico(s) – fotografia(s) 

1.774 item(ns)
 Iconográfico(s) – cópia(s) por 

contato –4.250 item(ns)
 Iconográfico(s) – negativo(s) 

fotográfico(s) – 17.043 item(ns)
 Sonoro(s) – disco(s) 

12 item(ns)
 Sonoro(s) – fita(s) 

audiomagnética(s) – 6 item(ns)
 Cartográfico(s) – fotografia(s) 

aérea(s) – 691 item(ns)
 Cartográfico(s) – planta(s)/

mapa(s) – 1.646 item(ns)
 Micrográfico(s) – microfilme(s) – 

2.314 item(ns)
 Textual(is) – 458,08 m

2. Área de contextualização
2.1 Nome do produtor
Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital – Novacap
2.2 História administrativa
No dia 18 de abril de 1956, o 
Presidente Juscelino Kubitschek 
assinou, na cidade de 
Anápolis, GO, uma mensagem 
acompanhada do Projeto de 
Lei ao Congresso Nacional, 
visando criar a Novacap – 
Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil – empresa 
que dava ao Poder Executivo 
do governo federal autonomia 
para administrar a construção 
da nova capital. A sugestão de 
uma autarquia federal que se 
encarregasse da construção da 
nova capital foi elaborada pelo 
jurista Santiago Dantas, a pedido 
do Presidente JK. O projeto chega 
à Comissão de Constituição e 

2 Companhia urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil — NovACAp 
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Justiça da Câmara dos Deputados 
como PL nº 1.234/56, tendo 
como objetivo a transferência 
da capital federal e a criação da 
Novacap. No dia 19 de setembro 
de 1956 o Presidente Juscelino 
Kubitschek sancionou a Lei nº 
2.874/56, que criava a Novacap. 
No dia 24 de setembro de 1956, 
por meio dos Decretos nº 40.016 
e nº 40.017, respectivamente, 
extinguiu-se a Comissão de 
Planejamento da Construção 
da Nova Capital e se aprovou 
o Estatuto da Novacap. Toda a 
documentação da Comissão de 
Planejamento da Construção e 
da Mudança da Capital passa 
ao acervo da Novacap. Em 
setembro de 1956, foi nomeada 
sua Diretoria: Israel Pinheiro, 
presidente; Ernesto Silva, 
Bernardo Sayão e Íris Meimberg, 
diretores. O primeiro escritório 
da Novacap situou-se à Avenida 
Almirante Barroso, edifício de nº 
54, no centro do Rio de Janeiro. 
Em Brasília, a sede foi erguida 
onde hoje é a Candangolândia, 

ali permanecendo de 1956 a 1959. 
A Novacap, pelos seus estatutos, 
podia assumir a execução 
direta ou contratar empresas 
particulares ou públicas para 
atendimento de suas atribuições. 
Estava autorizada ainda a fazer a 
permuta, a aquisição, a alienação 
e o arrendamento de imóveis na 
área do novo Distrito Federal ou 
em qualquer parte do território 
nacional. Era formada por uma 
presidência, conselhos, três 
diretorias, departamentos e 
divisões, escritórios regionais e 

Cúpula do 
plenário do 
Senado Federal. 
Brasília, 1959.
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representações no exterior. Com 
a inauguração de Brasília, em 
21 de abril de 1960, e estando a 
empresa exercendo atribuições 
típicas de prefeitura da capital, a 
União, por meio da Lei nº 3.751, 
de 13 de abril de 1960, transferiu 
para a Prefeitura do Distrito 
Federal a sua participação 
acionária na Novacap. Em abril 
de 1978, após construir sua 
sede definitiva, transferiu-se 
para o Setor de Áreas Públicas, 
Lote B. Com as transformações 
político-administrativas da 
Prefeitura de Brasília, a Novacap 
foi perdendo atribuições, sendo 
várias secretarias de Estado 
da Prefeitura de Brasília, e 
posteriormente, do Governo do 
Distrito Federal, desdobramentos 
de seus departamentos. A Divisão 
de Obras da Novacap –  DVO deu 
origem à Secretaria de Estado 
de Obras, renomeada por meio 
do Decreto nº 36.236, de 1º de 
janeiro de 2015, para Secretaria 
de Estado de Infraestrutura e 
Serviços Públicos do Distrito 
Federal – Sinesp, à qual Novacap 

está subordinada.
2.3 História arquivística 
No período de 1956 a 1960, no 
exercício de suas atividades 
técnicas e administrativas, a 
Novacap produziu riquíssima 
documentação para a 
compreensão da história de 
Brasília. A consciência da 
importância histórica desse 
acervo fez com que em 1973 
a Novacap criasse o Arquivo 
Histórico da Novacap – Arcap. 
Em 13 de julho de 1978, o então 
Diretor da Divisão do Patrimônio 
Histórico e Artístico – DEPHA, 
Walter Albuquerque Mello, 
encaminhou ao Governo do 
Distrito Federal um projeto 
sugerindo a criação do Arquivo 
Público no Distrito Federal. 
Para isso, propôs a criação de 
um grupo de trabalho para 
operacionalizar o projeto. O 
grupo de trabalho promoveu 
profunda investigação e 
inventariamento da imensa 
massa documental produzida 
e acumulada pelo Governo do 
Distrito Federal. Como resultado 
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desse trabalho foi promulgado, 
pelo Governador José Ornellas de 
Souza Filho, o Decreto nº 7.492 
de 27 de abril de 1983, segundo o 
qual, independentemente do seu 
suporte, ficava “sob a proteção 
do Governo do Distrito Federal 
todo o acervo documental 
histórico da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital 
do Brasil – Novacap”. Com a 
criação do Arquivo Público do 
Distrito Federal, por meio do 
Decreto nº 8.530, de 14 de março 
de 1985, toda a documentação 
da Novacap, abrangida pelo 
Decreto nº 7.492, somado aos 
documentos por ela acumulados, 
compreendidos de 1982 até 
sua criação, foram recolhidos, 
em 1987, à nova instituição 
arquivística, em prédio cedido 
pela Novacap, no terreno 
que abrigava seu complexo 
administrativo no Setor de 
Áreas Públicas – Lote B. Nos 
anos seguintes foram recolhidos 
os documentos da Novacap 
produzidos e acumulados de 
1961 a 1980. Em julho de 2007, 

após tentativas anteriores 
fracassadas, o Arquivo Público 
do Distrito Federal candidatou 
o Fundo Novacap no Edital do 
Comitê Nacional do Brasil do 
Programa Memória do Mundo da 
Unesco. E em 11 de setembro, o 
Fundo Novacap foi reconhecido 
no Registro Nacional do Brasil 
do Programa Memória do Mundo 
da Unesco e formalizado pela 
Portaria nº 60, de 31 de outubro 
de 2007, do Ministério da Cultura. 
Finalmente, em novembro de 
2007, foi aprovada a inscrição 
do Fundo Novacap no Registro 
Regional para a América Latina 
e Caribe da Unesco do Programa 
Memória do Mundo. 
2.3.1 Natureza jurídica 
Público
2.4 Procedência 
Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil – Novacap
3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
O Fundo Novacap contém 
decisões e ações da empresa 
no desempenho de suas 
atividades meio e fim. 
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Compreende: documentos 
da Comissão Exploradora do 
Planalto Central do Brasil e da 
Comissão de Estudos da Nova 
Capital da União; Relatório 
Belcher; ato de criação da 
Companhia Urbanizadora 
da Nova Capital – Novacap; 
concurso do Plano Piloto; cópia 
do relatório do urbanista Lucio 
Costa; recortes de jornais; 
fotografias e filmes; processos 
de pagamentos diversos; 
contratos; correspondências 
da diretoria; atas, decisões da 
diretoria; portarias da Novacap; 
eventos e obras; empresas 
contratadas pela Novacap, 
estudos técnicos e projetos de 
engenharia; mapas geológicos, 
topográficos, hidrográficos 
(drenagem), de utilização das 
terras, de solos para engenharia 
do espaço compreendido pelo 
Retângulo do Congresso. Mapas 
dos cinco sítios (Castanho, Azul, 
Verde, Vermelho e Amarelo) 
apresentados pela empresa 
Donald J. Belcher para escolha 
do sítio onde seria construída a 

nova capital; periódicos; Sinfonia 
da Alvorada – partitura de Tom 
Jobim e poema de Vinicius 
de Moraes. Documentos que 
tratam da aquisição de lotes, 
casas, terrenos e chácaras. 
Existem fotografias aéreas do 
chamado Retângulo Belcher, com 
identificação dos sítios e das 
quadrículas.
3.2 Incorporações
No ano de 1993, mais 
documentos são entregues 
ao ArPDF pela Novacap, com 
data limite entre 1961 e 1970. 
Incorporou-se ao fundo, 
em 1994, documentação da 
Comissão Exploradora do 
Planalto Central do Brasil, 
artigos de antigos jornais, 
diários, instruções e o 
Relatório da Turma de Sabará 
da Comissão de Estudos 
da Nova Capital da União, 
todos doados pelo senhor 
Luis Henrique Freire Duarte, 
servidor da Novacap. Em 14 
de outubro de 2010, a Novacap 
fez novo recolhimento ao 
Arquivo Público; desta vez 
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foram entregues 885 carteiras 
de trabalho, de operários que 
participaram da construção de 
Brasília, que passaram também 
a integrar este fundo.
3.3 Sistema de arranjo
O fundo foi descrito por níveis, 
obedecendo à hierarquia da 
organização documental, e foi 
descrito até o nível três, qual 
seja: subsérie. Foi dividido em 
cinco séries: A – Antecedentes; 
B – Presidência; C – Finanças; 
D – Administrativa; E – Técnica, 
que estão divididas em subséries, 
grupos, subgrupos e maços.
4. Área de condições 
de acesso e uso
4.1 Condições de acesso 
Sem restrição. Como a 
documentação textual encontra-
se digitalizada em quase toda 
sua totalidade, dá-se preferência 
ao acesso em meio digital. A 
documentação cartográfica está 
parcialmente digitalizada, bem 
como as fotografias.
4.2 Idiomas 
Português, inglês
4.3 Instrumentos de pesquisa 

Inventário sumário descrito até 
o nível de subsérie. Listagem das 
principais obras do período da 
construção, relacionando-as às 
empreiteiras que as realizaram. 
Catálogos dos filmes com 
descrição plano a plano. Fichas 
descritivas de fotografias e 
quadro de arranjo.



1. Área de identificação
1.1 Código de referência
BR DFARPDF AdTG 
1.2 Título
Administração Regional de 
Taguatinga
1.3 Data-limite
1960–1987
1.4 Nível de descrição
Fundo
1.5 Dimensão e suporte
Textual(is) – 10,78 m
2. Área de contextualização
2.1 Nome do produtor
Administração Regional de 
Taguatinga 
2.2 História administrativa
O nordeste do Brasil, mais 
precisamente o Polígono da 
Seca, viveu no ano de 1958 uma 
grande estiagem, que atingiu 
aproximadamente 650.000 km² 
onde viviam sete milhões de 
pessoas. E foi justamente neste 
ano que o grande canteiro de 
obras que era Brasília recebeu 
parte deste contingente, que 
migrou em busca de emprego. 
As levas de migrantes se 
instalaram ao longo das vias de 

acesso entre a Cidade Livre e a 
cidade em construção. Diante 
desta situação a direção da 
Novacap se viu obrigada a 
providenciar uma imediata 
transferência destes migrantes 
para Taguatinga, o que ocorreu 
em junho de 1958 – a despeito 
do fato de já estarem sendo 
feitos estudos com intuito 
de instalarem uma cidade 
satélite na região. Deste modo, 
a Administração Regional de 
Taguatinga foi criada em junho 
de 1958, teve como primeiro 
administrador (denominado 
subprefeito), José Maciel de 
Paiva, no período de junho de 
1958 a setembro de 1960. A Lei 
nº 3.751 de 13 de abril de 1960, 
foi o primeiro diploma legal 
a dispor sobre a organização 
Administrativa do Distrito 
Federal. Esta lei é considerada 
precursora da Regionalização 
Administrativa, em seu artigo 
4º estabelecia que o Distrito 
Federal, no desempenho de 
sua missão de promover o bem 
comum, é sua incumbência 

3 Administração regional 
de Taguatinga
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“velar pela cidade de Brasília, 
pelas cidades satélites e 
comunidades que envolvem 
o Distrito Federal...”. Em 1961, 
o Decreto nº 03, de 28 de 
março, alterou a organização 
administrativa da então 
Prefeitura do Distrito Federal, 
criando em sua estrutura 
básica o Departamento 
das Subprefeituras e as 
subprefeituras de Planaltina, 
Taguatinga, Sobradinho, Gama, 
Paranoá, Brazlândia e Núcleo 
Bandeirante. A Lei nº 4.545, 
de 10 de dezembro de 1964, 
artigo 31, decreto nº 456, de 
21/10/1965, regulamentou 
a numeração e a respectiva 
nomenclatura das Regiões 
Administrativas (DOU 
27/10/1965), em que Taguatinga 
se tornou RAIII. O Decreto nº 
1342 de 12 de junho de 1970: 
fixa ponto facultativo nos dias 
5 de junho, data de fundação de 
Taguatinga.
Administradores Regionais
José Maciel Paiva  
5/6/1958 a 4/9/1960

Anfrido Ziller 
5/9/1960 a 7/2/1961
Silvino Fernandes de Souza  
7/2/1961 a 18/6/1961
Paulo Hungria 
19/6/1961 a 28/6/1961
Otávio Leite Souza  
29/6/1961 a 31/8/1961
Paulo de Tarso Afonso  
31/8/1961 a 8/11/1961
Waldemar Leal Lucas 
9/11/1961 a 23/7/1962
Cid Ferreira Lopes Filho  
23/7/1962 a 12/12/1962
Francisco Mont’Alverne Pires  
12/12/1962 a 26/11/1968
Fúlvio Vigini Machado  
26/11/1968 a 29/1/1970
Fernando Corassa  
30/1/1970 a 29/8/1971
Eduardo Mundim Pena  
30/8/1971 a 18/6/1976
Olympio Barbosa Filho  
18/6/1974 a 22/2/1976
Vital Moraes de Andrade  
23/2/1976 a 2/5/1979
Benedito Augusto Domingos  
2/5/1979 a 7/5/1981
Antônio Valmir Campelo 
Bezerra 



ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL 201530

15/5/1981 a 13/6/1985
José Luiz Paro  
13/8/1985 a 29/7/1987
2.3 História arquivística
O Arquivo Público do Distrito 
Federal em ato apresentado 
pelo então superintendente 
Walter Albuquerque Mello, 
recolheu em 24 de julho de 1995 
a documentação pertencente 
a Administração Regional de 
Taguatinga – em consonância 
com a legislação em vigor, a 
saber o Decreto 8.530/1985.
2.3.1 Natureza jurídica 
Pública
2.4 Procedência
Administração Regional 
de Taguatinga, mediante 
recolhimento em 1995.
3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
Trata-se de documentação 
textual referente às 
atividades desenvolvidas pela 
Administração Regional de 
Taguatinga, tais como: legislação 
do Distrito Federal, texto de 
histórico da cidade, discursos de 
alguns de seus administradores, 

ofícios, correspondências, 
relatórios técnicos e 
administrativos, documentação 
sobre pessoal, contratos e 
convênios, recortes de jornais, 
projetos de programas sociais, 
de terminais de transporte, 
de feiras e bancas de jornais,  
programas de comemorações de 
aniversários de Taguatinga (1977– 
1987), projetos e diários de obras. 
3.2 Sistema de arranjo 
Os documentos foram 
classificados em 11 seções: 
Histórico da Cidade, 
Administradores de Taguatinga 
(subseções: Vital de Moraes, 
Benedito Augusto Domingos, 
Antonio Valmir Campelo 
Bezerra, José Luiz Paro e Itamar 
Sebastião Barreto), Organização 
e Funcionamento, Administração 
Geral (subseções: Documentação 
e Comunicação Administrativa, 
Administração de Pessoal, 
Orçamento e Finanças, Material 
e Patrimônio, Transporte, 
Bens Próprios e Pedidos e 
Requerimentos de Instituições e 
Populares), Comunicação Social 
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(subseções: Recorte de Jornais e 
Publicações), Desenvolvimento 
Social (subseções: Projetos e 
Programas e Associações e 
Entidades), Junta de Serviço 
Militar, Administração de 
Serviços Públicos (subseções: 
Terminais e Transportes, 
Feiras e Bancas de Jornais), 
Cultura,Desporto, Lazer e 
Turismo (subseções: Participação 
Político Cultural, Utilização 
Estádio/Ginásio e Programação e 
Promoção de Eventos), Licenças 
e Autorizações(subseções: 
Atividade Econômica, Atividade 
Não-Econômica, Levantamento 
de Instituições, Alvarás e 
Autorizações de Construção, 
Habite-se, Notificações e 
Embargos), Obras Públicas 
(subseções: Obras, Licenciamento 
e Fiscalização de Obras e 
Atestado de Capacidade Técnica). 
4. Área de condições 
de acesso e uso
4.1 Condições de acesso
Sem restrições
4.2 Condições de reprodução
Sem restrições

4.3 Idioma
Português
4.4 Instrumentos de pesquisa 
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO 
FEDERAL. Quadro de Arranjo. 
Brasília, 2008.



1. Área de identificação
1.1 Código de referência
BR DFARPDF FCDF
1.2 Título 
Fundação Cultural do Distrito 
Federal
1.3 Data-limite 
1969–1998
1.4 Nível de descrição
Fundo
1.5 Dimensão e suporte
 Filmográfico(s) – VHS(s) 

60 item(ns)
 Filmográfico(s) – U-Matic 

3 item(ns)
 Filmográfico(s) – Betacam  

1 item
 Iconográfico(s) – diapositivo(s) – 

1.496 item(ns)
 Iconográfico(s) – ampliação 

(ões) fotograficas(s) – 7.593 
item(ns)
 Iconográfico(s)–negativo(s) 

fotográfico(s) – 18.515 item(ns)
 Iconográfico(s) – cópia(s) por 

contato – 5.003 item(ns)
 Iconográfico(s) – cartaz(es) 

4.937 item(ns)
 Sonoro(s) – fita(s) 

audiomagnética(s) – 114 item(ns)

 Textual(is) – 200,34 m
2. Área de contextualização
2.1 Nome do produtor 
Centro de Documentação e 
Referência Cultural da Fundação 
Cultural do Distrito Federal
2.2 História administrativa
A Fundação Cultural do Distrito 
Federal foi criada por meio de 
Escritura em 27 de janeiro de 
1961, foi instalada oficialmente 
em 25 de março do mesmo ano e 
recebeu inicialmente o nome de 
Fundação Cultural de Brasília. A 
Secretaria de Cultura do Distrito 
Federal foi criada pela Lei nº 
7.456, de 1º de abril de 1986, que 
desmembrou a então Secretaria 
de Educação e Cultura em duas 
secretarias independentes. Teve 
seu regimento interno aprovado 
pelo Decreto nº 9.798, de 13 
de outubro de 1986. Após uma 
ampla reforma administrativa, 
por meio do Decreto nº 20.264/99, 
a Fundação Cultural do DF foi 
extinta e a Secretaria de Cultura 
absorveu suas atividades.
2.3 História arquivística
A Fundação Cultural do Distrito 

4 Fundação Cultural 
do Distrito Federal
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Federal funcionou em vários 
locais e, em 1981, teve sua 
sede transferida para o anexo 
do Teatro Nacional Claudio 
Santoro, mantendo-se ali 
até maio de 1999, quando se 
fundiu à Secretaria de Estado 
de Cultura do DF. Existia dentro 
da Fundação Cultural o Centro 
de Documentação e Referência 
Cultural Ethel de Oliveira 
Dornas, que era constituído por 
uma biblioteca e uma seção de 
pesquisa e promoção. Este centro 
(CDRC) tinha como principal 
objetivo preservar a memória 
da Fundação Cultural do DF no 
que dizia respeito às realizações 
culturais, mantendo o arquivo 
atualizado e atendendo usuários 
que o procuravam. 
2.3.1 Natureza jurídica 
Pública
2.4 Procedência
Em 5 de junho de 1997, foi 
recolhida uma primeira parcela 
da documentação da Fundação 
Cultural do DF relativa ao 
período entre 1971 e 1990. 
No início de 1998, houve um 

segundo recolhimento quando 
foram entregues pela FCDF 
documentos produzidos até 1994. 
E finalmente, em 23 de dezembro 
de 1998, foram recolhidos ao 
ArPDF documentos produzidos 
até o ano de 1998.  
3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
Neste fundo encontramos 
recortes de jornal, documentos 
administrativos, projetos, 
estudos e pesquisas referentes 
às atividades culturais de 
Brasília. Registros iconográficos 
sobre cinema, dança, música, 

Cartaz do 
décimo Concerto 
Cabeças,  
idealizado pelo 
produtor e ator 
Neio Lúcio.
Brasília,1979.
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teatro, literatura, artes plásticas. 
Projetos de eventos promovidos 
ou patrocinados pela FCDF.
3.2 Sistema de arranjo
Os documentos estão divididos 
em uma seção: Departamento 
de Promoções – CDRC, que por 
sua vez estava dividido em 
subseções: Banco de Dados 
Culturais, Seção de Pesquisa e 
Promoção. 
4. Área de condições de acesso 
e uso
4.1 Condições de acesso 
Sem restrição 
4.2 Condições de reprodução 
Sem restrição
4.3 Idioma 
Português
4.4 Instrumentos de pesquisa
A série Cartazes possui 
instrumento de pesquisa 
específico que identifica os itens 
título/conteúdo, autor/produtor, 
data e quantidade. ARQUIVO 
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. 
Quadro de Arranjo. Brasília, 2005.



1. Área de identificação
1.1 Código de referência 
BR DFARPDF GABGOV 
1.2 Título
Gabinete do Governador 
do Distrito Federal
1.3 Data-limite
1960–1999
1.4 Nível de descrição 
Fundo
1.5 Dimensão e suporte 
Textual(is) – 49,56 m
2. Área de contextualização
2.1 Nome do produtor
Prefeitura do Distrito Federal
Gabinete do Governador do 
Distrito Federal
2.2 História administrativa
Depois da inauguração de 
Brasília, em 21 de abril de 1960, 
Israel Pinheiro, presidente da 
Novacap, foi indicado para o 
cargo de primeiro prefeito de 
Brasília, em Decreto Presidencial 
datado de 17 de abril de 19601 . 
Emenda Constitucional nº 1, de 
17 de outubro de 1969, alterou 
a condição jurídico-político-
administrativa da Prefeitura, 
transformando-a em Governo, 

e atribuiu ao Senado Federal a 
competência de legislar para 
o Distrito Federal. O Decreto 
nº 1.460 de 28 de setembro 
de 1970, artigo 2º, aprovou 
o regimento do Gabinete do 
Governador. Em 1988, com a 
promulgação da Constituição, 
ficaram estabelecidas, em seu 
artigo 32, as eleições diretas para 
Governador, Vice-Governador e 
24 (vinte e quatro) Deputados 
Distritais. Estes tiveram como 
primeira atribuição a elaboração 
da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, promulgada em 1993 e 
publicada no Diário Oficial do 
Distrito Federal – DODF de 9/6/93.
Prefeitos de Brasília
Israel Pinheiro 
(17/4/1960 – 31/1/1961)
Bayard Lucas de Lima 
(1°/2/1961 – 6/2/1961) – Interino
Paulo de Tarso Santos 
(6/2/1961 – 25/8/1961)
Diogo Lordello de Mello 
(25/8/1961 – 12/10/1961) – Interino
Angelo Dário Rizzi 
(13/10/1961 – 6/11/1961) – Interino
José Sete Câmara Filho 

5 Gabinete do Governador 
do distrito federal

 1 DOU de 18 de abril de 1960, seção I, parte I.
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(6/11/1961 – 22/8/1962)
Ivo de Magalhães 
(22/8/1962 – 31/3/1964)
Luis Carlos Victor Pujol 
(3/4/1964 – 9/4/1964) – Interino
Ivan de Sousa Mendes 
(9/4/1964 – 18/5/1964) – Interino
Plinio Reis de Cantanhede 
Almeida 
(18/5/1964 – 15/3/1967)
Wadjô da Costa Gomide 
(31/3/1967 – 30/10/1969)
Governadores do Distrito Federal
Hélio Prates da Silveira 
(4/11/1969 – 15/3/1974)
Elmo Serejo Farias 
(27/3/1974 –28/3/1979)
Aimé Alcibíades Silveira 
Lamaison 
(28/3/1979 – 2/7/1982)
José Ornellas de Souza Filho 
(2/7/1982 – 3/4/1985)
Ronaldo Costa Couto 
(3/4/1985 – 8/5/1985) – Interino
José Aparecido de Oliveira 
(8/5/1985 – 20/9/1988)
Joaquim Domingos Roriz 
(20/09/1988 – 9/3/1990)
Wanderley Vallim da Silva 
(9/3/1990 – 15/3/1991)

Joaquim Domingos Roriz 
(15/3/1991 – 1º/1/1995)
Cristovam Buarque 
(1º/1/1995 – 1º/1/1999)
2.3 História arquivística
Documentação pertencente à 
Prefeitura do Distrito Federal e 
posteriormente ao Gabinete do 
Governador, produzida entre 
1960 e 1985 e entre 1995 e 1999. 
Recolhido, em várias etapas, ao 
ArPDF durante o ano de 1998. 
2.4 Procedência
A primeira parcela do fundo foi 
recolhida em 20 de fevereiro de 
1998; proveio do Gabinete do 
Governador, sendo relativa ao 
período compreendido entre 1960 
e 1985 e totalizando 281 volumes 
encadernados dos originais 
de decretos governamentais. 
Outra parcela proveio do 
Arquivo do Departamento de 
Documentação e Comunicação 
Administrativa da Subsecretaria 
de Modernização e Organização 
Administrativa da Secretaria 
de Administração do GDF, que, 
segundo termo de recolhimento 
de 14 de abril de 1998, é 
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documentação relativa ao 
período compreendido entre 1960 
e 1985, totalizando 349 volumes 
encadernados. Proveio da Casa 
Militar do Governo do Distrito 
Federal mais uma parcela deste 
fundo, que, segundo o termo de 
recolhimento de 22 de dezembro 
de 1998, é documentação relativa 
ao Governo Hélio Prates da 
Silveira (1969–1974), contendo 
estudos sobre a Bandeira e 
Brasão do Distrito Federal. Em 22 
de dezembro de 1998 também 
foi recolhida documentação 
que se encontrava no Serviço de 
Cerimonial do GDF, relativa ao 
período de 1995 a 1998, que foi 
considerada parte deste fundo. 
2.5 Natureza jurídica
Pública
3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
O fundo é composto por manuais 
de legislação do Distrito Federal, 
decretos executivos, exposições 
de motivos, portarias, ofícios, 
relatórios, pareceres, boletins de 
serviço, relação de funcionários 
permanentes e provisórios até 

17/9/1969, correspondências, 
roteiros de solenidades. 
3.2 Sistema de arranjo
Mantida a ordem original dos 
documentos que estão divididos 
em séries que correspondem ao 
período de cada mandato.
4. Área de condições 
de acesso e uso
4.1 Condições de acesso 
Sem restrição
4.2 Condições de reprodução
Sem restrição
4.3 Idioma
Português



1. Área de identificação
1.1 Código de referência
BR DFARPDF SEDF 
1.2 Título
Secretaria de Educação 
do Distrito Federal
1.3 Data-limite 
1958–2005
1.4 Nível de descrição 
Fundo
1.5 Dimensão e suporte 
 Iconográfico(s) – fotografia(s) – 

461 item(ns)
 Iconográfico(s) – negativo(s) 

fotográfico(s) – 83 item(ns)
 Textual(is) – 46,2 m
 Sonoro(s) – fita(s) 

audiomagnética(s) – 175 item(ns)
2. Área de contextualização
2.1 Nome do produtor 
Secretaria de Educação do 
Distrito Federal  
2.2 História administrativa 
Em fins de 1956, foi criado, 
na estrutura da Companhia 
Urbanizadora da Nova 
Capital do Brasil – Novacap, o 
Departamento de Educação e 
Saúde, mais tarde Departamento 
de Educação e Difusão Cultural 

(Portaria nº 103/B/59), com o 
encargo de promover atividades 
educacionais até a implantação 
definitiva do sistema educacional 
do Distrito Federal. Por 
solicitação de Ernesto Silva, 
Diretor da Novacap, coube a 
Anísio Teixeira, Diretor do 
Instituto Nacional de Estudos 
Pedagógicos, elaborar, em 
outubro de 1957, e submeter ao 
Ministro da Educação e Cultura, 
que o aprovou e encaminhou 
à Novacap, o plano do sistema 
escolar público de Brasília. O 
Decreto nº 47.472, de dezembro 
de 1959, instituiu a Comissão 
de Administração do Sistema 
Educacional de Brasília – Caseb, 
no Ministério de Educação e 
Cultura. Em 17 de junho de 
1960 foi criada a Fundação 
Educacional do Distrito Federal, 
por meio do Decreto nº 48.297, 
e foi instalada em fevereiro de 
1961. A Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal 
originou-se da Secretaria de 
Educação e Cultura, criada em 
1966. Recebeu a denominação 

6 Secretaria de Educação 
do Distrito Federal
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atual com o desmembramento 
desta em duas secretarias, 
ocorrido em 1986. 
2.3 História arquivística
O recolhimento deste fundo 
ocorreu em  dois de julho de 
2008, por iniciativa da chefe 
do Núcleo de Tratamento de 
Informações Censitária e da 
Diretoria do Censo Escolar da 
Secretaria de Educação do DF, 
que procurou o Arquivo Público, 
demonstrando preocupação 
com documentos que estavam 
armazenados naquele 
núcleo. Após as tratativas 
necessárias, procedeu-se a 
dois recolhimentos. O primeiro 
recolhimento é constituído de 
acervo resultante do projeto 
Memória da Educação, realizado 
pela Secretaria de Educação. A 
Secretaria não soube informar 
como foi o processo de 
acumulação, tampouco como a 
documentação chegou à guarda 
daquele núcleo. O segundo 
recolhimento constitui-se de 

formulários preenchidos pelas 
escolas da rede pública e privada 
para o censo escolar entre os 
anos de 1982 a 2005.
2.3.1 Natureza jurídica 
pública
2.3.2 Procedência 
Núcleo de Tratamento de 
Informações Censitárias da 
Secretaria de Educação do 
Distrito Federal.

Ensaio do Coral 
Mil Vozes, com 
regência do 
maestro Levino 
Ferreira de 
Alcântara. 
Brasília, 1963. 
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3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
A série Memória da Educação 
possui informações sobre a 
história da educação no Distrito 
Federal, como os registros 
de avaliação de rendimento 
escolar dos alunos da escola 
de aplicação da 315 Sul, 
datado de 1969, e documentos 
iconográficos e sonoros frutos 
de um resgate, em grande parte, 
por meio de história oral, como 
depoimentos orais de professores 
e profissionais da educação que 
trabalharam pela Educação no 
Distrito Federal, registrados em 
173 fitas cassetes. Os registros 
também têm carater iconográfico, 
constituído por material 
fotográfico de escolas, estudantes 
e professores.  A série Censo 
Escolar permite conhecer as 
condições de ensino no Distrito 
Federal, apesar da existência de 
lacunas documentais, de anos 
que não foram encontrados e dos 
quais não se tem conhecimento 
da localização. O acervo de 44 
metros lineares possibilita o 

acesso a dados como: nome de 
escolas; quantificações de alunos, 
professores e instituições; 
estrutura da escola; localização; 
equipamentos e ensino oferecido. 
3.2 Sistema de arranjo 
Subfundo – Diretoria de Censo 
Escolar; Série – Censo Escolar 
4. Área de condições 
de acesso e uso
4.1 Condições de acesso 
Sem restrições
4.2 Condições de reprodução
Sem restrições
4.3 Idioma
Português
4.4 Instrumentos de pesquisa 
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO 
FEDERAL. Quadro de Arranjo. 
Brasília, 2010. Inventário



1. Área de identificação
1.1 Código de referência
BR DFARPDF SEDUMA 
1.2 Título
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente do 
Distrito Federal  
1.3 Data-limite
1954–1996
1.4 Nível de descrição 
Fundo
1.5 Dimensão e suporte 
 Textual(is) – 4,31 m
 Cartográfico(s) – sem 

especificação – 34.199 item(ns)
2. Área de contextualização
2.1 Nome do produtor 
Companhia Urbanizadora 
da Nova Capital do Brasil 
– Diretoria de Urbanismo e 
Arquitetura – DUA
Instituto de Planejamento 
Territorial e Urbano do Distrito 
Federal – IPDF
Sociedade de Habitações de 
Interesse Social Ltda. – SHIS
Instituto de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação – IDHAB
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação – SEDUH

Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – 
Seduma
2.2 História administrativa 
Em 1997, por meio da Lei nº 
1.797, foi criada a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação – SEDUH, cuja 
atividade fim consistia no 
planejamento das políticas 
públicas de urbanismo, 
regularização urbanística 
e fundiária. Essa secretaria 
assumiu as atribuições da 
Sociedade de Habitações de 
Interesse Social Ltda. – SHIS, 
que havia sido criada em 1962 
com o nome de Sociedade 
de Habitação Econômica de 
Brasília – SHEB, e do Instituto 
de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação – IDHAB. O IDHAB 
foi criado pela Lei nº 804, de 8 
de dezembro de 1994, a mesma 
lei que extinguiu a Sociedade 
de Habitações de Interesse 
Social Ltda. – SHIS. Ressalte-
se que o IDHAB continuou 
existindo após a criação da 
SEDUH, contudo limitou-se a 

7 Secretaria de Desenvolvimento urbano 
e Meio Ambiente do distrito federal 
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tratar da política habitacional 
da população de baixa renda, 
uma das atribuições da SHIS. À 
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação – SEDUH 
coube o planejamento das 
políticas públicas de urbanismo, 
regularização urbanística e 
fundiária. A partir do ano 2000 
o IDHAB foi definitivamente 
extinto, e suas atividades 
e acervo ficaram sob a 
responsabilidade da SEDUH.
Em 2007, após nova 
reestruturação, a SEDUH assumiu 
também a atribuição de cuidar 
das políticas relacionadas ao 
meio ambiente, recursos hídricos 
e resíduos sólidos. Em função 
dessa reforma administrativa, 
a SEDUH passou a chamar-se 
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – 
Seduma.
No bojo dessa reestruturação 
promovida pelo Governo do 
Distrito Federal, também em 
2007, foi extinto o Instituto 
de Planejamento Territorial e 
Urbano do Distrito Federal – 

IPDF, que tinha como missão 
elaborar e revisar planos e 
normas de urbanização. Em 
função dessa competência, 
tinha em seu acervo riquíssima 
coleção de plantas de projetos 
arquitetônicos e projetos 
complementares dos prédios 
e monumentos de Brasília, 
provindos, em grande parte, do 
Departamento de Urbanismo e 
Arquitetura – DUA da Novacap. 
Com a extinção do IPDF, parte de 
suas atribuições, bem como seu 
acervo de plantas, ficaram sob a 
responsabilidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente – Seduma.
2.3 História arquivística
Em 2007, servidores do Arquivo 
Público do Distrito Federal 
ministravam o curso “Tratamento 
em Gestão Documental”. 
Na ocasião, um servidor da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, que 
participava do curso, pediu 
a palavra e comunicou que, 
com a reestruturação da 
Secretaria de Desenvolvimento 
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Urbano e Habitação – SEDUH, 
renomeada para Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente – Seduma, a 
nova secretaria encontrou uma 
sala cheia de “plantas antigas”, 
guardadas em dezenas de 
escaninhos de madeira, que 
provinham do extinto Instituto 
de Planejamento Territorial e 
Urbano do Distrito Federal – IPDF, 
e que estavam sob a custódia da 
Seduma. No dia 2 de fevereiro de 
2007, como resposta à solicitação 
da Seduma, servidores do ArPDF 
visitaram o 16° andar do Anexo 
I do Palácio do Buriti, onde se 
encontrava o referido acervo.
Tendo em vista que a Lei 2.545, 
de 28 de abril de 2000, prevê no 
seu artigo 6° que “a cessação de 
atividades de órgãos e entidades 
do Poder Público do Distrito 
Federal implicará o recolhimento 
de seus documentos à instituição 
arquivística pública ou a sua 
transferência à instituição 
sucessora”, coube ao ArPDF 
recolher, em julho de 2008, 
na condição em que se 

encontrava, o acervo de plantas 
de projetos arquitetônicos e 
projetos complementares dos 
prédios e monumentos de 
Brasília, provindas do extinto 
Instituto de Planejamento 
Territorial e Urbano do Distrito 
Federal – IPDF, as quais, no 
período do recolhimento, eram 
custodiadas pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente – Seduma.
2.3.1 Natureza jurídica 
Pública
2.4 Procedência
O conjunto de plantas de 
projetos arquitetônicas e projetos 
complementares foi entregue 
pela Seduma, por meio do 
Termo de Recolhimento de 21 
de julho de 2008, publicado no 
Diário Oficial do Distrito Federal 
nº 158, de 14 de agosto de 2008, 
que garantia: “este acervo e sua 
política de acesso ficam sob 
total administração do Arquivo 
Público do Distrito Federal”. 
Todos os procedimentos estão 
formalizados no Processo nº 
151000083/2008.
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3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
Os documentos referem-se, 
em grande parte, às plantas de 
prédios públicos de Brasília, 
elaboradas pelo Departamento 
de Urbanismo e Arquitetura 
– DUA, da Novacap. O Fundo 
também contempla plantas de 
diversas empresas de arquitetura 
e arquitetos particulares, 
contratados após a inauguração 
de Brasília: Ministérios, Palácio 
do Itamraty, Palácio do Planalto, 
Palácio da Alvorada, Palácio 
do Supremo Tribunal Federal, 
escolas, museus, Rodoviária de 
Brasília, Praça dos Três Poderes, 
Eixo Monumental, Torre de TV, 
Cine Brasília, paisagismos de 
Burle Marx, aeroporto, Palácio 
do Buriti, tribunais, Catedral 
de Brasília, Brasília Palace 
Hotel, Touring Clube do Brasil, 
Ministério Público do DF e União, 
Country Club, Estação Ferroviária 
de Brasília, Jockey Club, Instituto 
Histórico e Geográfico do Distrito 
Federal, Praça do Cruzeiro, 
hospitais, bombeiros, delegacias 

de polícia, ginásios de esportes, 
quartéis, supermercados, 
superquadras, jardins de 
infância, setores hoteleiros 
norte e sul, parques, secretarias, 
passarelas, postos médicos, 
postos de lavagem e lubrificação, 
abrigos de ônibus, pontos de taxi, 
pavilhão de exposições, garagens, 
edifícios de bancos públicos, 
postos de arrecadação rodoviária, 
pontes, oficinas, observatórios 
meteorológicos, guaritas, prédios 
de tvs e rádios, teatros, postos 
de saúde, estádios, centro de 
convenções, feiras, concha 
acústica, clubes de vizinhança, 
piscinas, bicicletários, bibliotecas, 
altares, quadras econômicas, 
restaurantes, auditórios,  
armazéns, residências oficiais, 
bancas de jornais e revistas, 
fontes, laboratórios, granjas, 
depósitos públicos, alojamentos, 
banheiros públicos, pavilhões, 
igrejas paroquiais, capelas, 
habitações populares, clubes 
sociais, academias de polícia, 
empresas públicas, restaurantes, 
viadutos e residência de 
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administradores regionais, 
entre outros. 
3.2 Sistema de arranjo 
Em fase de organização. 
4. Área de condições 
de acesso e uso
4.1 Condições de acesso 
O acesso a algumas plantas 
de prédios públicos de Brasília 
tem restrições em razão das 
características físicas.
4.2 Condições de reprodução
As plantas de projetos 
arquitetônicos e projetos 
complementares são 
digitalizadas pelo próprio 
Arquivo Público do Distrito 
Federal, após seleção do 
pesquisador.
4.3 Idioma
Português
4.4 Características físicas e 
requisitos técnicos 
As plantas estão desidratadas. 
As bordas estão quebradiças e 
com rasgos. Dever-se-ão fechar 
todas as fendas e os rasgos com 
fita adesiva não ácida, própria 
para restauração, antes de 
proceder à digitalização.

4.5 Instrumentos de pesquisa 
Listagem elaborada em planilha 
Excel, na qual as plantas são 
descritas em conjuntos de um 
mesmo projeto arquitetônico.



1. Área de identificação
1.1 Código de referência 
BR DFARPDF SEGETH
1.2 Título
Secretaria de Gestão do 
Território e Habitação 
do Distrito Federal
1.3 Data-limite 
1968–2006
1.4 Nível de descrição
Fundo
1.5 Dimensão e suporte 
Cartográfico(s) – sem 
especificação – 7.784 item(ns)
2. Área de contextualização
2.1 Nome dos produtores 
Sociedade de Habitações de 
Interesse Social Ltda. – SHIS
Instituto de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação – IDHAB
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação – SEDUH
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – 
Seduma
Secretaria de Gestão do Território 
e Habitação – SEGETH
2.2 História administrativa 
Em 1997, por meio da Lei nº 
1.797, foi criada a Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação – SEDUH, 
cuja atividade fim cabia o 
planejamento das políticas 
públicas de urbanismo, 
regularização urbanística 
e fundiária. Essa Secretaria 
assumiu as atribuições da 
Sociedade de Habitações de 
Interesse Social Ltda. – SHIS, 
que havia sido criada em 1962 
com o nome de Sociedade 
de Habitação Econômica de 
Brasília – SHEB, e do Instituto 
de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação – IDHAB. O IDHAB 
foi criado pela Lei nº 804, de 8 
de dezembro de 1994, a mesma 
lei que extinguiu a Sociedade 
de Habitações de Interesse 
Social Ltda. – SHIS. Ressalte-
se que o IDHAB continuou 
existindo após a criação da 
SEDUH, contudo se limitou a 
tratar da política habitacional 
da população de baixa renda, 
uma das atribuições da SHIS. À 
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação – SEDUH 
coube o planejamento das 

8 Secretaria de Gestão 
do Território e Habitação 
do distrito federal
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políticas públicas de urbanismo, 
regularização urbanística e 
fundiária. Em 2000 o IDHAB foi 
definitivamente extinto e suas 
atividades e acervo ficaram sob a 
responsabilidade da SEDUH.
A partir de 2007, após nova 
reestruturação, a SEDUH assumiu 
também a atribuição de cuidar 
das políticas relacionadas ao 
meio ambiente, recursos hídricos 
e resíduos sólidos. Em função 
dessa reforma administrativa, 
a SEDUH passou a chamar-se 
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – 
Seduma.
No bojo dessa reestruturação 
promovida pelo Governo do 
Distrito Federal, também em 
2007, foi extinto o Instituto 
de Planejamento Territorial e 
Urbano do Distrito Federal – 
IPDF, que tinha como missão 
elaborar e revisar planos e 
normas de urbanização. Em 
função da extinção do IPDF, 
parte de suas atribuições, bem 
como seu acervo, ficaram sob a 
responsabilidade da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente – Seduma.
A partir de 2011 nova 
reestruturação administrativa 
é proposta. A Seduma continua 
existindo, mas suas atribuições 
ficam voltadas apenas para 
as políticas relacionadas ao 
meio ambiente, sendo criada 
a Secretaria de Estado de 
Habitação, Regularização e 
Desenvolvimento Urbano – 
SEDHAB, com o objetivo de 
focar as atividades explícitas no 
próprio nome dessa Secretaria. 
Coube à SEDHAB custodiar o 
conjunto cartográfico da Seduma.
Finalmente, por meio do Decreto 
nº 36.236, de 1º de janeiro de 
2015, é criada a Secretaria de 
Estado de Gestão do Território 
e Habitação – SEGETH, que 
assumiu as atribuições da 
SEDHAB, bem como seu acervo 
cartográfico.
2.3 História arquivística
No início de 2015 o Arquivo 
Público do Distrito Federal 
recebeu da Secretaria de 
Estado de Gestão do Território e 
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Habitação – SEGETH um grande 
conjunto de mapotecas contendo 
o acervo de plantas desta 
secretaria. 
2.3.1 Natureza jurídica 
Pública
2.4 Procedência
O Conjunto de mapas foi 
entregue pela SEGETH – 
Secretaria de Gestão do Território 
e Habitação ao Arquivo Público 
do Distrito Federal em março de 
2015.  
3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
O acervo é composto de 
fotografias aéreas de Brasília, 
regiões administrativas do 
Distrito Federal, regiões 
dos Estados de Goiás, Bahia 
e Tocantins. Contempla 
também imagens de satélite 
de regiões do Distrito Federal 
e de municípios limítrofes ao 
Distrito Federal. Apresenta 
ainda mapas temáticos dos 
municípios do entorno do 
Distrito Federal.
3.2 Sistema de arranjo 
Em fase de organização.

4. Área de condições 
de acesso e uso
4.1 Condições de acesso 
Sem restrição de acesso
4.2 Condições de reprodução 
Sem restrição. Os mapas são 
digitalizados pelo próprio 
Arquivo Público do Distrito 
Federal, atendendo à demanda
4.3 Idioma 
Português



1. Área de identificação
1.1 Código de referência 
BR DFARPDF SCS 
1.2 Título
Secretaria de Comunicação 
Social do Distrito Federal  
1.3 Data-limite 
1962–2014
1.4 Nível de descrição
Fundo
1.5 Dimensão e suporte
 Filmográfico(s) – fita(s) 

videomagnética(s) 
419 item (ns)
 Filmográfico(s) – U-Matic 

709 item (ns)  
 Filmográfico(s) – Betacam  

60 item (ns)
 Filmográfico(s) – filme(s) 

cinematográfico(s)  
55 item (ns)
 Iconográfico(s) – diapositivo(s)  

5.000 item (ns)
 Iconográfico(s) – fotografia(s)  

7.275 item (ns)
 Iconográfico(s) – cópia(s) por 

contato – 11.454 item (ns)
 Iconográfico(s) – negativo(s) 

fotográfico(s) – 610.701 item (ns)
 Sonoro (s) – fita (s) 

audiomagnética (s) 
1053 item (ns)
2. Área de contextualização
2.1 Nome do produtor 
Secretaria de Comunicação Social  
do Distrito Federal
2.2 História administrativa
A Secretaria de Comunicação 
Social foi criada pela Lei nº 
7.456, de 1º de abril de 1986, 
com as competências de: 
tratar do relacionamento 
com a imprensa, atividades 
de relações públicas, 
publicidade e propaganda, 
pesquisa de opinião 
pública e regulamentação 
da comunicação social. 
Entretanto, as atividades de 
acompanhamento e relações 
públicas já eram desenvolvidas 
desde a criação da Prefeitura. 
A documentação produzida 
pelo Setor Fotográfico do 
Gabinete do Prefeito e, 
posteriormente, pela Assessoria 
de Comunicação Social, 
passou a integrar o acervo da 
Secretaria de Comunicação 
Social. Sendo assim, foi feita 

9 Secretaria de Comunicação Social 
do distrito Federal  
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a acumulação de um conjunto 
arquivístico bastante peculiar, 
pois é basicamente composto 
pelos gêneros fotográfico e 
videográfico/filmográfico. 
2.3 História arquivística 
O recolhimento inicial deste 
fundo data de abril de 1987, 
quando foram resgatados pelo 
ArPDF cerca de 200 mil negativos 
e respectivos contatos, sob 
forma de massa documental 
acumulada, relativo aos governos 
compreendidos entre 1963 e 1985. 
Posteriormente, o recolhimento 
passou a ser feito ao fim de 
cada período de governo. Foram 
considerados, inicialmente, 
como de valor permanente os 
documentos com datas-limite 
entre 1963 e 1969, período em 
que a administração cabia à 
Prefeitura do Distrito Federal.
A opção pelo recolhimento no 
final de cada governo deve-
se ao fato de haver no ArPDF 
uma sala climatizada, que 
permite melhor conservação dos 
negativos. Além disso, havia o 
temor de que a documentação 

não fosse preservada, caso 
ficasse sem receber rapidamente 
o tratamento necessário. Os 
conjuntos fotográficos foram 
organizados em séries temáticas 
que correspondem a cada gestão 
de prefeito/governador e estão 
divididos em séries.
2.3.1 Natureza jurídica 
Público
2.4 Procedência
Serviço de Imagem e Som da 
Secretaria de Comunicação Social
3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
Registros fotográficos e 
fílmicos sobre as atividades 
desenvolvidas pelo Gabinete 
do Governador do Distrito 
Federal; cobertura fotográfica 
em praticamente todas as 
áreas de atuação do governo, 
como, dentre outras: segurança 
pública, agricultura, saúde, 
educação, cultura, serviços 
sociais, viação e obras 
públicas, serviços públicos, 
finanças, eventos e regiões 
administrativas, procuradoria 
geral, governo federal, 
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corpo diplomático e órgãos 
internacionais. O Fundo SCS 
recolhido ao ArPDF compõe-
se de documentos fotográficos 
e filmográficos. Foi produzido 
e acumulado pelo Serviço de 
Imagem e Som da Secretaria 
de Comunicação Social – SCS, 
órgão do governo do DF, no 
período compreendido entre 
1963 e 1990. A documentação 
fotográfica registra 
imagens diárias das ações 
governamentais em eventos 
de caráter público, tais como: 
reuniões, solenidades, obras e 
inaugurações, entre outros.
O Setor de documentação 
fotográfica, antigo Serviço 
de imagem e som, produziu 
filmes, vídeos e fotografias. 
Coube, ainda, a esse setor 

Inauguração do 
Parque Infantil 
do Jardim 
Zoológico. 
Brasília, 1963. 
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o processamento técnico e 
arquivamento dos negativos 
e contatos das missões 
fotográficas.
3.2 Avaliação, eliminação e 
temporalidade
Este fundo sofreu uma 
primeira avaliação, arranjo e 
descrição. Trata-se de conjunto 
documental de grande dimensão 
quantitativa e qualitativa. A 
documentação filmográfica está 
arranjada e descrita. Alguns 
filmes foram telecinados e 
restaurados.
3.3 Incorporações 
Desde o ano de 1987, ao final 
de cada período de governo, 
a Secretaria de Comunicação 
Social recolhe ao Arquivo Público 
os documentos audiovisuais.
3.4 Sistema de arranjo
O quadro de arranjo foi feito a 
partir de estudo da estrutura 
orgânica do governo do Distrito 
Federal e das funções e atividades 
da SCS. Está dividido em Séries: 
administrações governamentais; 
Subsérie: cada atividade do 
governo; Grupos: subdivisões das 

atividades. Este quadro de arranjo 
possibilita inclusão de novas 
Séries, Subséries e Grupos.
4. Área de condições 
de acesso e uso
4.1 Condições de acesso 
Sem restrição
4.2 Idioma 
Português, inglês
4.3 Instrumentos de pesquisa
Quadro de arranjo temático, 
catálogo de descrição dos filmes 
(descrição plano a plano).
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Yvonne Jean

1. Área de identificação
1.1 Código de referência 
BR DFARPDF YJ
1.2. Título 
Yvonne Jean
1.3. Data-limite  
1914–1981 
1.4.  Nível de descrição 
Fundo
1.5. Dimensão e suporte 
 Iconográfico(s) – diapositivo(s) 

5 item(ns)
 Iconográfico(s) – cópia(s) por 

contato(s) – 496 item(ns)
 Iconográfico(s) – fotografia(s) 

491 item(ns)
 Iconográfico(s) – negativo(s) 

fotográfico(s) – 629 item(ns)
 Textual(is) – 3,75 m

2. Área de contextualização
2.1. Nome do produtor 
Fonseca, Yvonne Jean 
da (1911-1981)
2.2. Biografia
Yvonne Jean nasceu na Bélgica, 
em 20 de abril de 1911. Em 
1940, Yvonne Jean exilou-
se no Brasil, onde se fixou. 
Naturalizou-se brasileira 
em 1950. Após morar no Rio 

de Janeiro e em São Paulo, 
transferiu-se para Brasília 
em 1962, a convite de Darcy 
Ribeiro, para lecionar na 
Universidade de Brasília. 
Pessoa de intensa vida 
intelectual, destacou-se como 
escritora, jornalista, tradutora, 
intérprete e professora. Atuou 
nas redações dos jornais 
Correio Braziliense e Jornal de 
Brasília. Durante vários anos, 
sua casa funcionou como ponto 
de encontro de intelectuais, 
artistas e militantes políticos 
da cidade. Ligada ao Partido 
Comunista Brasileiro, foi 
condenada à prisão durante 
o período do regime militar. 
Faleceu em 24 de março de 
1981.
2.3. História arquivística 
O conjunto documental foi 
recolhido ao ArPDF em agosto de 
1987.  E em 1988, o senhor João 
Luiz da Fonseca, filho e herdeiro 
de Yvonne Jean, contratou dois 
estagiários, para que fosse 
efetuada a organização da 
documentação, de acordo com 

1
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plano estabelecido por técnicos 
do ArPDF.
2.4. Procedência
Residência da família 
2.5. Natureza jurídica
Privada
3. Área de conteúdo e estrutura
3.1. Âmbito e conteúdo
O acervo é composto por 
documentos que refletem as 
atividades intelectuais de Yvonne 
Jean e outras personalidades, 
abrangendo assuntos políticos, 
sociais e culturais de Brasília. Os 
documentos contêm aspectos 
de sua vida pessoal, da família 
e de seus amigos, sendo uma 
fonte para pesquisas sobre a 
história brasileira do pós-guerra 
e das manifestações culturais 
brasilienses no período de 1962-
1981. Constam artigos de jornais, 
artigos de revistas, livros, cartas, 
bilhetes,fotografias.
3.2. Sistema de arranjo 
O quadro de arranjo estabelece 
seis séries documentais, a 
saber: Produção Intelectual 
– PI, Correspondências – CO, 
Documentos Pessoais – DP, 

Periódicos – PE, Fotografias – FT, 
Iconográficos – IC
4. Área de condições 
de acesso e uso
4.1. Condições de acesso 
Sem restrição 
4.2. Condições de reprodução 
Sem restrição
4.3. Idioma 
Português, francês, inglês e russo
4.4 Instrumentos de pesquisa
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO 
FEDERAL. Inventário do Fundo 
Yvonne Jean. Brasília, 1998. 27p.
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO 
FEDERAL. Quadro de Arranjo. 
Brasília, 1998. 

Yvonne Jean na 
sede do Correio 
Braziliense. 
Brasília,sd. 



Juca Chaves

1. Área de identificação
1.1 Código de referência 
BR DFARPDF JC 
1.2 Título 
Juca Chaves
1.3 Data-limite  
1940–1964 
1.4 Nível de descrição 
Fundo
1.5 Dimensão e suporte 
 Iconográfico(s) – diapositivo(s)  

49 item(ns)
 Iconográfico(s) – fotografia(s) 

466 item(ns)
 Iconográfico(s) – negativo(s) 

fotográfico(s) – 441 item(ns)
 Iconográfico(s) – cópia(s) por 

contato(s) – 388 item(ns)
2. Área de contextualização
2.1 Nome do produtor 
Chaves, José Ferreira de Castro 
(1912– 1989)
2.2 Biografia 
José Ferreira de Castro Chaves 
(Juca Chaves) nasceu em 
18 de janeiro de 1912, em 
Engenho Vênu, no município 
pernambucano de Água Preta. 
Mudou-se em 1926 para a 
cidade de Petrópolis, no Rio de 

Janeiro. Estudou Engenharia 
na Escola Politécnica no Largo 
de São Francisco, atualmente 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Foi diretor técnico e 
sócio da Empresa de Construções 
Gerais – ECG. Em Brasília, 
integrou-se ao grupo de amigos 
de Juscelino Kubitschek que 
viabilizou a construção do 
Catetinho; também participou da 
construção da Granja do Ipê, do 
prédio do Branco do Brasil e da 
SQS 108. Permaneceu em Brasília 
até 1964, quando retornou para a 
cidade do Rio de Janeiro.
2.3 História arquivística
As ampliações fotográficas 
foram recebidas em álbuns 
plastificados divididos em 
duas partes: um deles possuía 
imagens de Brasília, e o 
segundo álbum, fotografias que 
espelham a vida profissional 
e familiar do engenheiro. No 
primeiro álbum constava a 
identificação feita por sua 
filha, Vera Pinheiro.  Segundo 
a doadora, os 34 diapositivos, 
que também retratam Brasília 

2
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em seus primeiros anos, 
passaram por um tratamento 
de restauração. Para a 
identificação das ampliações 
do segundo álbum, por serem 
imagens de outros locais e de 
sua vida profissional, a equipe 
procurou informações no 
depoimento que Juca Chaves 
concedeu ao Arquivo Público 
em 25 de abril de 1989, para 
a linha de pesquisa Memória 
da Construção do Programa 
de História Oral, além de 
algumas informações contidas 
no verso de algumas delas. O 
fundo não possui documentos 
textuais (documentos pessoais, 
correspondências ou plantas), 
pois, segundo a senhora Vera 
Pinheiro, este material foi 
eliminado. O acervo recebeu 
a denominação de Fundo Juca 
Chaves (JC) e, respeitando o 
“arranjo original”, definiu-se 
uma Série Fotográfica, que foi 
dividida em duas subséries: 
01 – Distrito Federal e 02 – 
Outros Locais. A partir das 
ampliações fotográficas, foram 

confeccionados negativos de 
segunda geração. Para cada 
fotografia e diapositivo foram 
feitas fichas descritivas contendo 
a notação e informações.
2.4  Procedência
Residência da família
2.5 Natureza jurídica
Privada
3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
Trata-se de imagens, entre 
os anos de 1940 e 1964, que 
registram obras erigidas pela 
Empresa Construções Gerais – 
ECG, em Brasília e em outros 
estados; obras de outras 

Catetinho. 
No centro, o 
engenheiro 
Juca Chaves. 
Atrás, o músico 
César Prates, 
o arquiteto 
Oscar Niemeyer, 
Brasília, 1956. 
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empresas, em Brasília e outros 
estados. Imagens de familiares 
e amigos, festividades, 
condecorações e visitas 
ocorridas na nova capital e em 
outras localidades. Destaque 
para as obras dos blocos do 
Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Bancários (IAPB) e 
do Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Industriários 
(IAPI), Catetinho, Fazenda do 
Gama e amigos no Juca´s Bar no 
Rio de Janeiro.
3.2 Sistema de arranjo 
Dividido em duas séries. 
A série Documentação 
Fotográfica se divide em duas 
Subséries: Distrito Federal e 
Outras Localidades; Subséries 
divididas em três grupos: Obras, 
Pessoas e Eventos; o grupo 
Obras dividido em subgrupos: 
Empresa de Construções Gerais 
e Outras Empresas; o grupo 
Pessoas possui o subgrupo: 
Familiares/amigos; e o grupo 
Eventos se subdivide em 
três subgrupos: Festividades, 
Condecorações e Visitas.

4. Área de condições de acesso 
e uso
4.1 Condições de acesso
Sem restrição 
4.2 Condições de reprodução
Sem restrição
4.3 Idioma 
Português
4.4 Instrumentos de pesquisa
Fichas descritivas, inventário e 
quadro de arranjo



1. Área de identificação
1.1 Código de referência
BR DFARPDF BPH
1.2 Título
Brasília Palace Hotel
1.3 Data-limite
1951–1978
1.4 Nível de descrição 
Fundo
1.5 Dimensão e suporte 
 Iconográfico(s) – fotografia(s) 

83 item(ns)
 Iconográfico(s) – negativo(s) 

fotográfico(s) – 103 item(ns)
 Textual(is) – 16,22 m

2. Área de contextualização
2.1 Nome do produtor 
Brasília Palace Hotel 
2.2 História administrativa 
O Brasília Palace Hotel foi 
projetado por Oscar Niemeyer, 
que utilizou estrutura de 
perfis metálicos importados 
dos Estados Unidos. Na época, 
isso consistiu em inovação 
tecnológica e esse projeto foi 
um dos ícones do modernismo 
experimentado na construção 
de Brasília. A construção desse 
hotel foi prevista durante a etapa 

de planejamento governamental 
para o Concurso do Plano Piloto 
e teve início no ano de 1957. 
Originalmente, o Brasília Palace 
Hotel era denominado Hotel 
de Turismo. A partir de sua 
inauguração, em 30 de junho 
de 1958, a empresa Prudência 
de Grandes Hotéis recebeu o 
direito de administrar o negócio. 
A Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil – Novacap 
o manteve arrendado, até a data 
de 5 de agosto de 1978, quando 
as suas instalações foram 
parcialmente destruídas por 
um incêndio que começou no 
terceiro e último andar do prédio. 
O sinistro atingiu cerca de 135 
apartamentos. Durante os 20 anos 
de seu funcionamento, o hotel 
funcionou como um dos mais 
significativos pontos de encontro 
da vida social e política da nova 
capital. Lá, também, aconteceram 
diversas apresentações artísticas 
e culturais.
2.3 História arquivística
O Fundo BPH é composto de 
documentos acumulados pela 

3 Brasília palace Hotel
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empresa Prudência de Grandes 
Hotéis S.A, arrendatária do prédio 
do hotel e de seus serviços. 
Possivelmente, houve perdas 
significativas de documentos 
ocasionadas pelo incêndio que 
ocorreu nesse Hotel ou, ainda, 
pelo acondicionamento posterior 
inadequado. O recolhimento da 
documentação do Brasília Palace 
Hotel foi realizado entre julho 
de 1990 e abril de 1991. Parte 
do fundo encontrava-se sob a 
guarda do Departamento do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
do DF – DEPHA, e o restante, 
sob a guarda da Companhia 
Imobiliária de Brasília – Terracap. 
A Terracap ficou com a guarda 
desses documentos por um 
período superior a dez anos. Foi 
recolhido ao Arquivo Público do 
Distrito Federal em abril de 1991.
2.3.1 Natureza jurídica 
Privada
2.4 Procedência
Departamento do Patrimônio 
Histórico e Artístico do DF – 
DEPHA 
Companhia Imobiliária de 

Brasília – Terracap
3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
Trata-se de documentação 
referente às atividades do 
Brasília Palace Hotel (notas 
de lançamento, boletins 
de recebimento, folhas de 
pagamento, listas de hóspedes), 
bem como documentos pessoais 
do proprietário da empresa 
Prudência de Grandes Hotéis 
arrendatária do hotel.
3.2 Sistema de arranjo 
Os documentos do fundo foram 
divididos em cinco seções: 
Administração Geral (subseções: 
Diretoria, Divulgação, Contratos 
e uma subseção vaga), Finanças 
(subseções: Fiscalização, Imóveis, 
Contabilidade e uma subseção 
vaga), Pagamentos (subseções: 
Serviços, Mercadorias, Despesas 
de Hóspedes e Licitações), 
Pessoal (subseções: Dossiês 
funcionais, Recolhimentos, 
Folhas de Pagamentos e 
Política) e Serviços (subseções: 
Restaurante, Hóspedes e Hotel)
Administração Geral, Finanças, 
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Pagamentos, Pessoal e Serviços. 
4. Área de condições de acesso 
e uso
4.1 Condições de acesso 
Aberto, com restrições para 
os dossiês funcionais e a 
documentação pessoal do senhor 
Adalberto Ferreira Valle Júnior, 
arrendatário do hotel.
4.2 Condições de reprodução
Sem restrições
4.3 Idiomas
Português, inglês e espanhol
4.4 Instrumentos de pesquisa 
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO 
FEDERAL. Quadro de Arranjo. 
Brasília, 2008.

Registro do 
cantor Odair 
José como 
hóspede do 
Brasília 
Palace Hotel. 
Brasília, 1975.



1. Área de identificação
1.1 Código de referência 
BR DFARPDF MM
1.2 Título
Manuel Mendes
1.3 Data-limite:  
1958 
1.4 Nível de descrição 
Fundo
1.5 Dimensão e suporte 
 Filmográfico(s) – filme(s) 

cinematográfico (s) 15 item(ns)
2. Área de contextualização
2.1 Nome do produtor
Mendes, Manuel Pessoa (1926-)
2.2 Biografia
Manuel Pessoa Mendes nasceu 
em 6 de abril de 1926, em 
Bom Jardim, Pernambuco. 
Seus primeiros artigos foram 
publicados no jornal “A 
Imprensa”, de João Pessoa, em 
1946, marcando o início de sua 
carreira jornalística. Em 1948 
mudou-se para o Rio de Janeiro 
e em 1957 veio para Brasília 
como funcionário do Instituto 
de Previdência e Assistência dos 
Servidores do Estado – IPASE. 
No início de 1964, ingressou 

no “Correio Braziliense”, onde 
escrevia a coluna Correio 
Diplomático. Sua coluna foi depois 
denominada Mala Diplomática e 
foi publicada até o ano de 1992. 
Escreveu o livro O cerrado de 
casaca , contando a história da 
mudança da Casa do Rio Branco 
e das embaixadas para as terras 
do Planalto Central, publicado em 
1995. Antes disso já havia escrito 
Meu testemunho de Brasília, de 1979. 
Publicou também os títulos O 
menino do Tracunhaém e Era assim 
meu Bom Jardim.
2.3 História arquivística
Em 4 de abril de 2001, o Arquivo 
Público recebeu das mãos do 
senhor Manuel Pessoa Mendes 
seu  acervo filmográfico, 
momento em que assinou 
o Termo de doação de 15 
(quinze) filmes de sua autoria, 
contendo imagens de Brasília 
em construção, todos eles 
registrados no ano de 1958. 
2.4 Procedência
Residência do doador
2.5 Natureza jurídica
Privada

4 Manuel Mendes
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3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
Os filmes de sua autoria 
mostram o início das obras dos 
edifícios residenciais construídos 
pelo Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do 
Estado – IPASE, em Brasília, nas 
Superquadras 206 e 208 Sul.  
Imagens aéreas da cidade em 
construção, registro de torneio de 
futebol, de visita do presidente 
Juscelino Kubitschek às obras do 
IPASE e de seu almoxarifado.  
4. Área de condições de 
acesso e uso
4.1 Condições de acesso 
Sem restrição 
4.2 Condições de reprodução
Sem restrição
4.3 Idioma 
Português
4.4 Características físicas e 
requisitos técnicos
Os filmes estão em seu suporte 
original, 16mm.
4.5 Instrumentos de pesquisa 
Listagem com o título dos filmes.

Manuel Mendes 
depondo para 
o Programa 
de História 
Oral do ArPDF, 
Brasília, 1991.  



1. Área de identificação
1.1 Código de referência
BR DFARPDF EcR
1.2 Título 
Ecilda Ramos
1.3 Data-limite 
1951-1996
1.4 Nível de descrição 
Fundo
1.5 Dimensão e suporte 
 Textual(is) – 4,28 m

2. Área de contextualização
2.1 Nome do produtor 
Souza, Ecilda Ramos 
de (1933–1997)
2.2 Biografia 
Ecilda Ramos de Souza, 
educadora, fundadora e 
Presidente do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
– FNDE. A professora Ecilda 
veio para Brasília em 1960, para 
assumir o cargo em concurso 
público para Magistério de Ensino 
Médio da Fundação Educacional 
do Distrito Federal. Em 1963, foi 
nomeada pelo Presidente da 
República para o cargo de Técnico 
de Educação, no Ministério 
da Educação e Cultural (MEC). 

Meses depois foi nomeada como 
diretora do Departamento de 
Ensino Médio da FEDF; acumulou 
as funções até julho de 1964. Em 
1966, após o curso para Auditores 
do Plano Nacional de Educação, 
foi designada secretária-
executiva do Plano Nacional 
de Educação, tendo sob sua 
responsabilidade liderar a equipe 
que construiu a Secretaria-
Executiva do FNDE. Como 
reconhecimento pelo resultado 
alcançado, em outubro de 1969, 
na primeira reunião do Conselho 
Deliberativo, a professora 
Ecilda Ramos foi escolhida, 
por unanimidade, secretária-
executiva do novo órgão. Na 
sua longa trajetória como 
dirigente do FNDE (22/11/1966 a 
25/3/1985), trabalhou com nove 
ministros da Educação, projetou 
a autarquia como importante 
organismo de financiamento 
da educação e incrementou as 
ações de apoio e assistência à 
educação em todos os níveis de 
ensino. Em 1985, foi designada 
chefe da Assessoria de Apoio à 
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Pesquisa do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq). Em 1988, 
iniciou o Curso de Formação 
em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental da ENAP e, em 
1990, foi nomeada para a carreira 
de especialista na Secretaria 
de Estado de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico 
(Seplan). Após longa e dolorosa 
enfermidade, em 1997, Ecilda 
falece e marca para sempre uma 
história de muitas conquistas. 
2.3 História arquivística
Em atendimento ao pedido 
do então Diretor do Teatro 
Nacional Claudio Santoro, em 
julho de 2007, foi solicitado à 
Diretoria de Gestão Documental 
do Arquivo Público do Distrito 
Federal a análise da possibilidade 
de recolhimento do acervo 
arquivístico da senhora Ecilda 
Ramos. Em visita realizada pela 
equipe do ArPDF, constatou-
se a existência do acervo 
contendo correspondências, 
anotações pessoais sobre 
pesquisas e projetos, recortes de 

jornais relativos às atividades 
desenvolvidas por Ecilda Ramos, 
tal como apresentações em 
palestras, seminários, eventos e 
documentos pessoais. Concluiu-
se pelo Recolhimento do 
mesmo Fundo, executado em 
2007. Posteriormente, em 2009, 
foi desenvolvido Inventário 
preliminar, com o intuito de 
descrever provisoriamente e 
conhecer mais detalhadamente a 
documentação doada ao Arquivo.  
2.3.1 Natureza jurídica 
Privada
2.4 Procedência
Teatro Nacional Claudio Santoro 
– Fundação Cultural do Distrito 
Federal 
3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
Documentos relativos às 
atividades como educadora 
nos primeiros anos do Sistema 
Educacional de Brasília. 
Documentos referentes à sua 
vida profissional. Documentos 
pessoais. Textos de cursos, 
relatórios da Enap. Textos 
de estudos de diversos 
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autores. Recortes de jornais 
sobre educação, candidatos 
presidenciais, economia, 
administração e cultura. 
Programa de cursos. Documentos 
da Fundação Pró-Memória. 
Programação do Encontro 
Nacional de Política Cultural 
(1984). Instrução Normativa do 
Programa Nacional de Apoio a 
Cultura – Pronac. Documentos 
diversos sobre a Lei Rouanet.
3.2 Sistema de arranjo
Em processo de organização
4. Área de condições 
de acesso e uso
4.1 Condições de acesso 
Sem restrição
4.2 Condições de reprodução
Sem restrições
4.3 Idiomas
Português e espanhol



1. Área de identificação
1.1 Código de referência
BR DFARPDF PTS
1.2 Título 
Paulo de Tarso
1.3 Data-limite 
1943–1995
1.4 Nível de descrição 
Fundo
1.5 Dimensão e suporte
 Iconográfico(s) – fotografia(s) 

154 item(ns)
 Textual(is) – 1,05 m

2. Área de contextualização
2.1 Nome do produtor
Santos, Paulo de Tarso (1926-)
2.2 Biografia
Paulo de Tarso Santos nasceu 
em 12 de janeiro de 1926 na 
cidade de Araxá, no estado 
de Minas Gerais. Ainda muito 
jovem mudou-se com a 
família para a cidade de São 
Paulo. Concluiu os estudos 
secundários nos colégios Dom 
Bosco e São Bento. Graduou-
se pela Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo 
– USP. Em 1955, foi eleito 
Vereador de São Paulo pelo 

Partido Democrata Cristão – 
PDC e, em 1958, eleito Deputado 
Federal por São Paulo. Nomeado 
em fevereiro de 1961 pelo 
Presidente da República, Jânio 
Quadros, Paulo de Tarso foi o 
segundo Prefeito de Brasília 
e conduziu a implementação 
da estrutura administrativa 
da nova capital, além de dar 
continuidade nas obras de 
urbanização e construção da 
cidade. Permaneceu no cargo de 
Prefeito até setembro de 1961; 
deixou o cargo em decorrência 
da renúncia de Jânio Quadros. 
Em 1962, Paulo de Tarso elegeu-
se novamente Deputado 
Federal, também por São Paulo. 
Foi Ministro da Educação e 
Cultura no governo de João 
Goulart, cargo que assumiu 
em 18 de junho de 1963, e 
renunciou em 21 de outubro de 
1963. Após o golpe civil-militar 
de 31 de março 1964, teve seu 
mandato de deputado federal 
cassado e seguiu para o exílio 
no Chile. Retornou ao Brasil 
no fim da década de 1970. Foi 
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também Secretário de Educação 
de São Paulo no governo de 
Franco Montoro, nos anos de 
1983 a 1985. Após esse período, 
tornou-se conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo até o ano de 1991. 
Assumiu também o cargo de 
Diretor Presidente da Fundação 
Memorial da América Latina, 
até o ano de 1994.  Atualmente, 
o ex-prefeito está com o mal de 
Alzheimer.
2.3 História arquivística
No ano de 2012, servidores do 
Arquivo Público do Distrito 
Federal mantiveram contato 
com a família de Paulo de 
Tarso Santos, com o intuito 
de receber os documentos do 
ex-Prefeito de Brasília. Nesta 
ocasião foi realizada uma 
entrevista gravada em áudio, 
com a esposa do Paulo de Tarso, 
a senhora Maria Nilse da Cunha 
Santos, com data de 19/7/2012. 
A doação da documentação foi 
oficializada, em fevereiro de 
2015, pelos filhos Paulo de Tarso 
Filho e Vasco da Cunha Santos.

2.3.1 Natureza jurídica 
Privada
2.4 Procedência
Residência da família
3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
O arquivo pessoal de Paulo 
de Tarso Santos é constituído 
por documentos acumulados 
ao longo de sua vida, com 
destaque para aqueles que 
tratam de sua atuação política 
como Vereador, Deputado 
Federal, Prefeito de Brasília, 
Ministro da Educação. 
Encontram-se também no 
acervo recortes de jornais, 
fotografias, diplomas, 
certificados e documentos 
referentes ao período em que 
esteve exilado no Chile. 
3.2 Sistema de arranjo 
Os documentos foram agrupados 
em séries: Vida Pessoal, Atividade 
Profissional, Atividade Política e 
Produção Intelectual.
4. Área de condições 
de acesso e uso
4.1 Condições de acesso
Em fase de organização
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Paulo de Tarso 
Santos e 
família durante 
seu exílio 
no Chile. 
Santiago,1970.

4.2 Condições de reprodução
Em fase de organização
4.3 Idioma
Português e espanhol
4.4 Instrumentos de pesquisa 
ARQUIVO PÚBLICO DO 
DISTRITO FEDERAL. Quadro de 
Arranjo. Brasília, 2015.



1. Área de identificação
1.1 Código de referência
 BR DFARPDF GRP
1.2 Título 
Gladson da Rocha
1.3Data-limite
1971–1992
1.4 Nível de descrição 
Fundo
1.5 Dimensão e suporte 
 Bibliográfico(s) – 11 livro(s)  
 Cartográfico(s) – sem 

especificação – 1.266 item(ns)
 Iconográfico(s) – negativo(s) 

fotográfico(s) – 245 item(ns)
 Iconográfico(s) – diapositivo(s)  

4.064 item(ns)
 Textual(is) –  2,5 m

2. Área de contextualização
2.1 Nome do produtor 
Pimentel, Gladson da Rocha 
(1923-2007)
2.2 Biografia 
Nasceu no Espírito Santo em 5 
de maio de 1923. Ainda jovem 
mudou-se para a cidade do 
Rio de Janeiro, onde conheceu 
artistas e intelectuais. Trabalhou 
em uma galeria de arte e 
livraria especializada em arte e 

arquitetura. Em 1947 foi para os 
Estados Unidos. Viveu em Nova 
Iorque e na Califórnia, onde fez 
muitas amizades, inclusive com 
Vinicius de Moraes, Cônsul do 
Brasil em Los Angeles. Após 3 anos 
na Califórnia, por sugestão de 
Vinicius de Moraes, atravessou a 
fronteira do México para resolver 
alguns problemas que tinha com 
a imigração americana. Primeiro 
morou em Guadalajara e depois se 
estabeleceu na Cidade do México. 
Para sobreviver vendeu livros de 
arquitetura, trabalhou em galeria 
de arte e fez cinema. Fez grandes 
amigos entre os arquitetos: 
Pedro Ramírez Vázquez, Teodoro 
González de León e o diplomata 
e crítico de arte, Horácio Flores 
Sanches. Na casa deste último 
conheceu Luz Maria, com quem 
se casou. Tiveram quatro filhos: 
Beatriz, Marcelo, Flávio e Lúcio. 
Voltou ao Brasil em 1952, disposto 
a publicar uma revista de 
arquitetura. Com apoio de Vital 
Brasil e após três anos de luta, 
conseguiu lançar o 1º número 
da Revista Brasil – Arquitetura 
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Contemporânea. Interessado 
em cursar Arquitetura, voltou ao 
México após conseguir bolsa de 
estudos na Universidade Nacional 
Autônoma do México. Terminou o 
curso na Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Brasil, no Rio 
de Janeiro. Ao deixar o México, 
rumo ao Brasil, ainda em 1958, 
proferiu uma série de conferências 
sobre Brasília em vários países 
da América Central e do Sul, sob 
patrocínio do Itamaraty. Ainda 
estudante no Rio, trabalhou no 
escritório do engenheiro e poeta 
Joaquim Maria Moreira Cardozo 
(1897- 1978). Gladson da Rocha fez 
parte do time de Oscar Niemeyer, 
que o convidara para vir para 
Brasília e se unir ao seu grupo de 
arquitetos no Departamento de 
Urbanismo e Arquitetura DUA – 
Novacap. Permaneceu em Brasília 
até o golpe de 1964, viajando 
então com a família para Londres, 
onde fora contratado por uma 
firma particular de arquitetos. 
Lá, por indicação do Lord Holford 
(Willian), um dos jurados que 
escolheram o projeto de Lucio 

Costa para Brasília, passou para 
o Ministry of Housing & Local 
Government, onde participou da 
elaboração de diversos projetos de 
urbanismo para a construção das 
Novas Cidades do Reino Unido, 
permanecendo nesse Ministério 
até voltar ao Brasil. Durante os 
dois anos que ficou na Inglaterra, 
fez amizade com Pablo Neruda, e 
proferiu palestras sobre Brasília na 
Escócia, País de Gales e na própria 
Inglaterra. Após essa fase fixou-se 
em Brasília onde realizou diversos 
projetos como a Pirâmide da 
CEB, a principesca Casa Redonda, 
a atual sede da Comunidade 
Europeia, projetos residenciais, 
projetos de embaixadas e projetos 
de habitação de interesse social. 
Foi diretor da primeira escola 
particular de Arquitetura e 
Urbanismo do DF, a FAUPLAC. Mais 
recentemente, recebeu a medalha 
de Cidadão Honorário de Brasília, 
e foi condecorado pelo CREA com 
a Medalha do Mérito Profissional.  
Dois projetos de arquitetura 
marcam postumamente a 
importância do Arquiteto Gladson 
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da Rocha em Brasília: a obra 
recém concluída da Embaixada do 
Estado Plurinacional da Bolívia 
e a obra da sede social do clube 
da ASCADE, prevista para ser 
concluída no fim de 2015. Faleceu 
em 4 de agosto de 2007.
2.3 História arquivística
A partir do ano de 2013, o Arquivo 
Público do Distrito Federal recebeu 
várias visitas de Marcelo Montiel, 
filho do arquiteto Gladson da 
Rocha Pimentel. Nessas visitas 
Marcelo Montiel doou ao Arquivo 
Público do Distrito Federal dossiês 
com correspondências, jornais, 
contratos e relatórios, além de 
dezenas de plantas arquitetônicas.  
Essa documentação está listada 
no Processo nº 151-000059/2015 
de 22 de maio de 2015. Em março 
de 2015, novamente o Arquivo 
Público do Distrito Federal recebeu 
a visita de Marcelo Montiel o qual 
informou que, tendo em vista 
a mudança da família da casa 
onde seu pai morava, encontrou 
rica documentação, acumulada 
pelo arquiteto Gladson da 
Rocha Pimentel, a qual gostaria 

de doar ao Arquivo Público do 
Distrito Federal. Na tarde do dia 
30 de abril de 2015, servidores 
da Coordenação de Arquivo 
Permanente visitaram a residência 
e confirmaram a relevância da 
documentação. Finalmente, na 
tarde do dia 22 de maio de 2015, 
foi recolhida a documentação que, 
juntamente com a que fora doada 
no ano de 2013, faz parte do Fundo 
Gladson da Rocha. A listagem 
preliminar da documentação 
recolhida, nessa segunda doação, 
se encontra no Processo nº 151-
000059/2015 de 22 de maio de 2015. 
2.3.1 Natureza jurídica 
Privada
2.4 Procedência
Residência da família
3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
Os documentos foram acumulados 
e produzidos durante toda a vida 
do arquiteto. A documentação 
contempla: correspondências, 
folhetos, diários oficiais de 
nomeações e dispensas e até 
abreugrafias de trabalhadores 
de obras que supervisionou. As 
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plantas arquitetônicas fazem 
referência, em sua maioria, a 
projetos elaborados para obras 
no Distrito Federal: embaixadas, 
plantas da pirâmide da CEB na L2 
Norte, residências particulares, 
ponte Costa e Silva, Clube do 
Exército, Casa Popular, fontes 
de Brasília, Banco do Brasil, 
Super-quadra 211 Norte, Torre de 
Televisão, Igreja Nª. Sª. de Nazaré.  
Há projetos para cidades do 
entorno do DF e América Latina. O 
acervo bibliográfico compreende 
revistas de arquitetura e 
publicações referentes ao Distrito 
Federal. O conjunto iconográfico 
apresenta imagens da vida 
privada, de obras produzidas pelo 
arquiteto, maquetes e residências; 
diapositivos: cidades satélites 
do DF, área rural do DF, viagens 
do arquiteto ao exterior, Brasília, 
residência do arquiteto, vistas 
áreas do DF, Universidade Nacional 
Autônoma do México, obras do 
arquiteto, CEB, Anápolis, Cidade 
de Goiás, Pirenópolis, Congonhas, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, 
Recife; estatuária de Veiga Vale; 

Alemanha, Portugal, México, 
Inglaterra, Holanda, Itália, França, 
Escócia. 
3.2 Incorporações 
Foram incorporados ao fundo 
recolhido em 2015 vários 
documentos avulsos recebidos em 
2013, também doados por Marcelo 
Montiel.
3.3 Sistema de arranjo  
Em fase de organização 
4. Área de condições de acesso
e uso
4.1 Condições de acesso 
Em fase de organização
4.2 Condições de reprodução
Em fase de organização
4.3 Idioma
Português, espanhol
4.4 Instrumentos de pesquisa 
Em fase de organização



1. Área de identificação
1.1 Código de referência
BR DFARPDF ES
1.2 Título 
Ernesto Silva
1.3 Data-limite 
1914–2013
1.4 Nível de descrição 
Fundo
1.5 Dimensão e suporte 
 Iconográfico(s) – fotografia(s)

83 item(ns)
 Iconográfico(s) – diapositivo(s)

549 item(ns)
 Filmográfico(s) – fita(s) 

videomagnética (s) – 14 item(ns)
 Textual(is) – 5,2 m

2. Área de contextualização
2.1 Nome do produtor
Silva, Ernesto (1914-2010)
2.2 História administrativa/
biografia
Ernesto Silva nasceu em 17 de 
setembro de 1914 na cidade do 
Rio de Janeiro. Ingressou ainda 
jovem na carreira militar pela 
Escola Veterinária do Exército, 
chegando, em 1961, ao posto de 
Coronel. Diplomou-se em 1946 em 
medicina pela Escola de Medicina e 

Cirurgia do Rio de Janeiro e iniciou 
sua atuação profissional na área de 
pediatria. Em 1954, ainda em suas 
funções militares, foi destacado 
para ocupar o cargo de secretário 
na Comissão de Localização da 
Nova Capital Federal. Em 1956, foi 
nomeado presidente da Comissão 
de Planejamento da Construção 
e da Mudança da Capital Federal, 
que viria a se transformar na 
Novacap. Além de diretor da 
Novacap, o pioneiro colecionou 
diversos títulos que marcaram sua 
trajetória de atuante preeminência 
em diversos setores sociais e 
culturais de Brasília, onde morou 
desde a fundação da cidade até 
a sua morte.  Foi fundador da 
Fundação Hospitalar de Brasília, 
membro efetivo do Conselho de 
Saúde de Brasília, presidente do 
Comitê de Cuidados Primários 
e Pediatria Comunitária da 
Sociedade Brasileira de Pediatria e 
presidente da Aliança Francesa de 
Brasília. Faleceu em 2010. 
2.3 História Arquivística
A primeira doação de documentos 
ao Arquivo Público do Distrito 
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Federal ocorreu no ano de 1991, 
realizada pelo senhor Ernesto 
Silva, que, naquela ocasião, doou 
diversos documentos do período 
da construção de Brasília. Após 
o falecimento do Ernesto Silva, 
a viúva Sônia Souto Silva doou o 
acervo pessoal de Ernesto Silva 
ao Arquivo Público do Distrito 
Federal em junho de 2015. 
Esses documentos estavam na 
residência da família, em 
Brasília-DF.
2.3.1 Natureza jurídica 
Privada
2.4 Procedência
Residência da família
3. Área de conteúdo e estrutura
3.1 Âmbito e conteúdo
O arquivo pessoal de Ernesto 
Silva é formado por documentos 
acumulados ao longo de sua 
vida, com destaque para os 
documentos sobre a construção 
de Brasília, como Memória sobre 
a mudança do Distrito Federal, 
1946; Mudança da Capital, 
problema geopolítico, 1947; 
Plano Geral para a mudança 
de equipamentos e bagagens, 

1959, entre outros. As fotografias 
retratam a infância, a vida 
acadêmica, a vida profissional 
e intelectual do pioneiro. No 
acervo doado, constam também 
medalhas, placas e quadros de 
exposição. 
3.2 Sistema de arranjo 
Em fase de organização 
4. Área de condições de acesso
e uso
4.1 Condições de acesso 
Em fase de organização
4.2 Condições de reprodução
 Em fase de organização
4.3 Idiomas
Português, inglês, francês e chinês
4.4 Instrumentos de pesquisa
Em fase de organização
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