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RESUMO 

 

 

 

 

Esta pesquisa aborda a metodologia da identificação arquivística e o estudo da tipologia 

documental como parâmetro de boas práticas no tratamento técnico arquivístico e para 

implementar a elaboração de plano de classificação na Seção de Finanças do Colégio Pedro II. 

De acordo com Rodrigues (2012) a metodologia da identificação arquivística é uma pesquisa 

para estudar o órgão produtor e os documentos produzidos utilizando fontes de informações 

específicas, fundamentado na Diplomática e na tipologia documental. Os estudos sobre 

identificação no campo teórico da Arquivística surgem a partir da década de 1980, associados 

aos problemas encontrados dentro dos arquivos a respeito do acúmulo excessivo de documentos 

e sua respectiva necessidade de desenvolver metodologia para solucionar o problema e construir 

os instrumentos de gestão de documentos (plano de classificação e tabela de temporalidade). O 

Colégio Pedro II apresenta problemas sobre sua documentação, sejam eles referente à produção, 

à tramitação, ao armazenamento ou à aplicação da normatização do tratamento documental, 

razão pela qual se buscou estudar a pertinência da aplicação da metodologia da identificação 

arquivística fundamentada nos parâmetros da tipologia documental para implementar boas 

práticas de gestão de documentos. Trata-se de estudo de caso, cuja primeira fase decorreu do 

levantamento bibliográfico e revisão de literatura sobre os temas que fundamentam o referencial 

teórico, associando-se à segunda fase, o estudo de caso de identificação arquivística, que 

compreende o estudo de identificação do órgão produtor de documentos e da tipologia 

documental, relacionando-os à classificação. Este estudo apresenta os modelos de instrumentos 

de identificação de órgão produtor, de tipologia documental e o plano de classificação 

funcional. Espera-se que os resultados obtidos nesta pesquisa possam contribuir com o 

desenvolvimento da área sobre parâmetros normatizadores de implantação de boas práticas de 

gestão de documentos e de arquivos, tornando-se referência para outras instituições federais, 

pois corrobora com os interesses sociais de transparência administrativa e de acesso à 

informação. 
 
Palavras-chave: Identificação Arquivística. Gestão de Documentos. Classificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This research deals with the methodology of archival identification and the study of 

documentary typology as a parameter of good practices in the archival technical treatment and 

to implement the elaboration of classification plan in the finance section of Colégio Pedro II. 

According to Rodrigues (2012) the methodology of archival identification is a research to study 

of the document producer and the records produced using sources of specific information, based 

on Diplomatics and documentary typology. The studies on identification in the theoretical field 

of archives emerged in the 1980s, associated with problems encountered within the archives 

regarding the excessive accumulation of documents and their respective need to develop 

methodology to solve the problem and build the tools of record management (classification plan 

and temporality table). The Pedro II College presents problems regarding its documentation, 

whether they refer to the production, processing, storage or application of normatization of 

documentary treatment, which is why we sought to study the pertinence of the application of 

the methodology of archival identification based on the parameters of the typology documents 

to implement good document management practices. It is a case study, whose first phase was 

the bibliographical survey and review of the literature on the themes that base the theoretical 

reference, associating the second phase, the case study of archival identification, which includes 

the study of identification of the organ of document production and typology. This study 

presents the models of instruments of identification of producing organ, of documentary 

typology and the functional classification plan. It is hoped that the results obtained in this 

research can contribute to the development of the area on parameters for the implementation of 

good practices in record management and archives, becoming a reference for other federal 

institutions that corroborates with the social interests of administrative transparency and access 

to information. 

 

Keywords: Archival Identification. Record Management. Classification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa aborda a metodologia da identificação arquivística e o estudo da tipologia 

documental como parâmetro de boas práticas no tratamento técnico arquivístico e para 

implementar a elaboração de plano de classificação na Seção de Finanças do Colégio Pedro II. 

Esta pesquisa foi desenvolvida em nível de mestrado na Linha 2 - Fluxos e Mediações Sócio-

Técnicas da Informação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 

Universidade Federal Fluminense (PPGCI/UFF) e integra a produção intelectual do Grupo de 

Pesquisa Gênese Documental Arquivística UFF/CNPq. 

A Ciência da Informação é um campo de pesquisa multidisciplinar que está em 

construção, possibilitando que cada nova compreensão e discurso sejam contribuições válidas 

para a área. Todas as colaborações das disciplinas integradas a ela são parcelas importantes para 

fomentar novas discussões em busca de construir, solidificar e desenvolver sua teoria.  

 A informação – objeto de estudo da Ciência da Informação – é elemento de um campo 

objetivo e subjetivo, ora tratado como objeto de um observador externo, visto como fenômeno; 

ora observado como elemento transformador do homem e incapaz de separação do ser, 

constantemente sofrendo interpretação. Neste caso, a informação transforma, modifica e atua 

nas relações do homem e da sociedade, algo independente do sujeito e próprio do sujeito. 

 Por outro lado, a informação é parte objetiva dos fluxos e sistemas tornando-se objeto 

dinâmico, versátil e que percorre vários caminhos. De acordo com Araújo (2009), a informação 

pode ser abordada e compreendida, como: coisa, propriedade e comportamento em um 

determinado contexto, insumo, transporte físico em um fluxo de informação. Esse caráter 

dinâmico da informação também é indicado por Robredo (2003) ao afirmar que os conceitos de 

trans, inter e multidisciplinaridade são atributos do próprio objeto da Ciência da Informação, 

ou seja, a informação é universal e pode ser apreendida de várias formas, pois a informação tem 

um caráter polimórfico. 

 Nessa perspectiva, acredita-se que a identificação arquivística pode contribuir com o 

desenvolvimento da Ciência da Informação investigando os fluxos de documentos e 

informações colaborando para a construção e implantação de padrões de serviços e sistemas de 

informação, como também, na definição de requisitos normalizadores para a gestão de 

documentos e boas práticas arquivísticas. 

De acordo com Rodrigues (2012, p. 3) a metodologia da identificação arquivística é uma 

pesquisa para estudar o órgão produtor e os documentos produzidos utilizando fontes de 

informações específicas, fundamentado na Diplomática e na Tipologia Documental. 
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A identificação é uma tarefa de pesquisa sobre a gênese do documento de 

arquivo, desenvolvida no início do tratamento documental para definir 

requisitos normalizados de planejamento das funções que sustentam o 

tratamento técnico documental, seja no momento da produção ou da 

acumulação (produção, classificação, avaliação e descrição). (RODRIGUES, 

2012, p. 1). 

 

A construção teórica e metodológica da Diplomática é marcada pela busca de 

autenticidade aos documentos. A procura para encontrar a verdade sobre os documentos 

impulsionou muitos estudiosos desde o século VI a desenvolver um conjunto de regras que 

pudesse constatar esta autenticidade. A partir do século XX estudiosos definiram o objeto da 

Diplomática como documentos do arquivo, ou seja, a simbiose entre Arquivologia e 

Diplomática em função do fundo ao qual pertence o documento, emanando a compreensão do 

contexto. Neste sentido, surge a tipologia documental como uma nova área de estudos, 

ocupando-se dos grupos documentais e das instituições produtoras de documentos. Possuindo 

raízes na Espanha, utiliza o reconhecimento dos fundamentos diplomáticos do contexto de 

produção, função e atividade materializado nos documentos. 

Utilizando-se dos parâmetros da tipologia documental, os estudos sobre Identificação 

no campo teórico da Arquivística surgem a partir da década de 1980, associados aos problemas 

encontrados dentro dos arquivos a respeito do acúmulo excessivo de documentos e sua 

respectiva necessidade de desenvolver metodologia para solucionar o problema e construir os 

instrumentos de gestão de documentos (plano de classificação e tabela de temporalidade). 

O conceito de gestão de documentos surge no cenário mundial marcado pelas 

transformações sociais e tecnológicas que afetaram a criação, uso e o armazenamento dos 

documentos. A concepção mais disseminada é o modelo do ciclo vital que compreende três 

fases: produção, utilização e destinação. Isto significa que o documento de arquivo percorre 

fases contínuas que correspondem ao fluxo da sua função administrativa. Inicialmente 

transitando pela fase de produção (criação do documento), em seguida, pela sua fase de 

utilização (abrangendo os aspectos da classificação) e, por fim, a destinação final (incorporando 

os fatores de avaliação). 

 

Gestão de documento implica em acompanhar todo o ciclo vital dos 

documentos produzidos por um órgão ou entidade no desempenho de suas 

funções e atividades, determinando aqueles que devem ser conservados em 

caráter permanente e os que devem ser eliminados a curto, médio ou longo 

prazo, resultando em eficiência e economia de tempo e espaço, na racional 

utilização de recursos humanos, materiais e financeiros e na redução da massa 

documental produzida. (ARQUIVO NACIONAL, 2011, p. 21). 
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No Brasil, o Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) tem como finalidade 

determinar a política nacional de arquivos e desempenhar as orientações normativas tendo em 

vista a gestão de documentos. Este é um dos pilares da política nacional de arquivos que foi 

implementada pela Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991. 

A Lei de Arquivos definiu o conceito de gestão de documentos e o estabeleceu como 

uma atividade de responsabilidade do poder público, concepção também amparada pela 

Constituição de 1988, estabelecendo no art. 1° que “é dever do Poder Público a gestão 

documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à 

administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e 

informação” e considera em seu art. 3º “gestão de documentos o conjunto de procedimentos e 

operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em 

fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 

permanente”. 

O primeiro ato normativo expedido pelo CONARQ foi a Resolução nº 1, de 18 de 

outubro de 1995, que “dispõe sobre a necessidade da adoção de planos e ou códigos de 

classificação de documentos nos arquivos correntes, que considerem a natureza dos assuntos 

resultantes de suas atividades e funções”. E, para fundamentar a importância da classificação 

nos arquivos, considerou os seguintes aspectos: 

 “[...] é dever do Poder Público a gestão documental, a proteção especial aos 

documentos de arquivo e as providências para franquear aos cidadãos as 

informações contidas na documentação governamental”; 

 “[...] a organização da documentação pública é a maneira pela qual o cidadão tem 

acesso aos instrumentos de garantia de seus direitos”; 

 “[...] a organização dos arquivos se constitui em instrumento de eficácia 

administrativa no gerenciamento das informações, contribuindo como agente de 

modernização da própria administração pública do País”; 

 “[...] a importância e vantagens da classificação de documentos de arquivos 

correntes, que objetiva a racionalização do fluxo documental, a agilidade e a 

segurança na recuperação de informações para a administração, bem como a 

organização da documentação acumulada como requisito para sua correta destinação 

final”. (RESOLUÇÃO Nº1, CONARQ, 1995) 
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A classificação é extremamente essencial para tratamento documental nos arquivos, 

sendo umas das primeiras e principais atividades técnica e intelectual a ser desempenhada a fim 

de implementar a gestão de documentos. As consequências da aplicação desta prática 

promovem: acesso à informação, garantia de direto aos cidadãos, colaboração no 

funcionamento administrativo da organização e agilidade na recuperação de documentos e 

informações, além de transparência administrativa.  De acordo com dicionário brasileiro de 

terminologia arquivística (2013, p. 41-49), classificação significa “organização dos documentos 

de um arquivo ou coleção, de acordo com um plano de classificação, código de classificação 

ou quadro de arranjo” e avaliação, “processo de análise de documentos de arquivo, que 

estabelece os prazos de guarda e a destinação, de acordo com os valores que lhes são 

atribuídos”.  

 O CONARQ expede em 1996, a Resolução nº 4 que aprova o Código de Classificação 

e Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos para a Administração Pública. 

Após sofrer revisões, modificações e ampliações ao longo do tempo, revogam-se as resoluções 

anteriores (nº 4 e nº 8), deixando efetiva atualmente a Resolução nº 14, de 24 de outubro de 

2001. 

 

Aprova a versão revisada e ampliada da Resolução nº 4, de 28 de março de 

1996, que dispõe sobre o Código de Classificação de Documentos de Arquivo 

para a Administração Pública: Atividades-Meio, a ser adotado como modelo 

para os arquivos correntes dos órgãos e entidades integrantes do Sistema 

Nacional de Arquivos (SINAR), e os prazos de guarda e a destinação de 

documentos estabelecidos na Tabela Básica de Temporalidade e Destinação 

de Documentos de Arquivo Relativos as Atividades-Meio da Administração 

Pública. (RESOLUÇÃO Nº 14, CONARQ, 2001) 

 

 O Sistema de Gestão de Documentos e Arquivo - SIGA, que coordena as atividades de 

gestão de documentos da administração pública federal, incentiva os servidores públicos 

federais a implementar e desenvolver programas de gestão de documentos nas entidades e 

órgãos públicos justificando sua importância “para a promoção da articulação dos arquivos 

federais nos moldes legais e tecnicamente corretos, garantindo o desenvolvimento integrado 

das atividades arquivísticas nas fases corrente, intermediária e permanente”. (ARQUIVO 

NACIONAL, 2011, p.5). Além disso, acrescenta que “é necessário que os servidores que atuam 

na área de gestão de documentos estejam conscientes da importância do desenvolvimento de 

programas de gestão de documentos em seus órgãos e entidades, bem como sejam capazes 

tecnicamente de conduzir esses programas”. 
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Gerir documentos, em sentido mais amplo, significa não só racionalizar e 

controlar a produção documental e garantir o uso e a destinação adequada, 

mas, principalmente, assegurar ao governo e ao cidadão acesso pleno às 

informações contidas nos documentos, tarefa, por excelência, dos arquivos. 

(ARQUIVO NACIONAL, 2011, p. 7) 

 

 O Colégio Pedro II, autarquia federal, foi fundado em 2 de dezembro de 1837 e, através 

da publicação da Lei nº 12.677, de 25 de junho de 2012, foi equiparado aos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia que são regidos pela Lei nº 11.892, de 28 de dezembro de 

2008. Essa mudança possibilitou a alteração da sua estrutura organizacional e, com isso, as 

unidades escolares passaram de forma automática, independentemente de qualquer 

formalidade, à condição de Campi da instituição. Atualmente, o Colégio Pedro II é constituído 

por uma Reitoria; cinco Pró-Reitorias, sendo elas: Pró-Reitoria de Administração (PROAD), 

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRODI), Pró-Reitoria de 

Ensino (PROEN), Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) e Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC); por 14 Campi e uma Unidade de 

Educação Infantil que estão distribuídos por diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro. 

 Acerca das práticas arquivísticas, o Colégio Pedro II apenas destina espaços físicos para 

a acumulação e o armazenamento dos documentos, não há critérios técnicos de organização ou 

responsabilidade sobre a documentação, muito menos legitimidade aos arquivos. Na maior 

parte dos casos, os documentos estão fragmentados e não há gestores ou órgãos responsáveis 

para implantar e desenvolver gestão de documentos e políticas arquivísticas dentro da 

instituição. Além disso, não aplica as orientações normativas do CONARQ e também não 

utiliza as resoluções que foram expedidas desde 1995. A inexistência de um programa de gestão 

de documentos é identificada por diversos aspectos e, principalmente, por falta de aplicação do 

plano de classificação e tabela de temporalidade, como é sugerido pela Resolução nº 14 do 

CONARQ.  

Do ponto de vista da Arquivística e dentro dos fundamentos legais e recomendações do 

CONARQ, o Colégio Pedro II apresenta problemas sobre seus documentos, sejam eles 

referentes à produção, à tramitação, ao armazenamento ou à aplicação da normatização do 

tratamento documental. Esta situação se intensifica pela ausência de profissionais 

especializados, de uma gestão de documentos e de políticas arquivísticas, fundamentadas em 

boas práticas. 

 Até o ano de 2016 o Colégio Pedro II apenas possuía um protocolo que também tinha 

por finalidade cumprir as funções de um arquivo geral, ou seja, os documentos eram cadastrados 

no protocolo e, após cumprir sua tramitação administrativa na instituição, os setores devolviam 
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o documento ao próprio protocolo para armazenamento definitivo, evidenciando a ausência da 

aplicação das orientações normativas veiculadas pelo CONARQ. Também, não existe 

regulamento ou manual institucional que padronize os procedimentos e atividades de trabalhos 

executados pelos servidores, principalmente a respeito do tratamento documental. Igualmente, 

não existe qualquer indício no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Colégio Pedro 

II que vislumbre a implantação de gestão de documentos ou desenvolvimento de políticas 

arquivísticas e/ou informacionais. Porém, a instituição afirma estar disponível a cumprir com 

as exigências informacionais que são amparadas pela Lei de acesso à informação (LAI), 

conforme divulgado pelo grupo de trabalho de acesso à informação pública do Colégio Pedro 

II, criado através da Portaria nº. 303, de 15 de março de 2012, cujo objetivo é garantir o acesso 

a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37 e no §2º do 

art. 216 da Constituição Federal e tem por atribuições acompanhar, planejar e coordenar a 

implantação e execução no Colégio Pedro II da Lei nº 12.527/2011. 

 Outra situação que impacta o processamento técnico arquivístico e a gestão de 

documentos está diretamente vinculada à tomada de decisão, porque o Departamento de 

Tecnologia da Informação (DTI) determina os procedimentos arquivísticos e a implantação de 

sistemas automatizados de protocolo e processo eletrônico sem qualquer colaboração de outros 

setores. Essas decisões que interferem tanto na natureza do arquivo, quanto na do documento 

de arquivo em seu ciclo vital, são determinadas por profissionais que não são arquivistas, ou 

seja, são deliberações exclusivas da área de tecnologia. Isto revela a invisibilidade da 

Arquivística no contexto organizacional e o local imperceptível do protocolo na tomada de 

decisão. Além disso, ao manusear as ferramentas desenvolvidas pela DTI e explorar os 

procedimentos, observa-se a total dissonância das ferramentas tecnológicas, ou seja, dos 

sistemas de informação com as normas arquivísticas e com a gestão de documentos. Por isso, 

estas ferramentas tecnológicas não suprem as necessidades de informação dos usuários internos 

e nem incorpora uma gestão de documentos. 

 O grande desafio no Arquivo Geral do Colégio Pedro II é aplicar a classificação e 

avaliação utilizando o instrumento normativo de gestão de documentos do CONARQ, aprovado 

pela Resolução nº 14, de 24 de outubro de 2001, destinado aos órgãos públicos do Poder 

Executivo Federal – “Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração 

Pública: Atividades-Meio e a Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de Documentos de 

Arquivo Relativos às Atividades-Meio da Administração Pública”. 
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A tabela básica de temporalidade e destinação de documento de arquivo para 

a administração pública: atividade-meio, aprovado pelo Conarq, assim como 

o código de classificação de documentos, deve ser adotada pelos órgãos ou 

entidades do Poder Executivo Federal em razão do disposto no parágrafo 1º, 

artigo 18, do decreto n. 4.073, de 3 janeiro de 2002. (ARQUIVO NACIONAL, 

2011, p. 37) 

  

 De acordo com a Resolução nº 1 “os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional 

de Arquivos, como decorrência de um programa de gestão de documentos, deverão organizar 

seus arquivos correntes com base em métodos de classificação, que considerem a natureza dos 

assuntos dos documentos resultantes de suas atividades e funções”. No entanto, é extremamente 

complexo realizar esta operação amparando-se no conteúdo temático do documento, porque 

evidencia ambiguidade e inconsistência classificatória ao aplicar o código de classificação 

gerando receio ao classificar de forma incorreta e impactar o prazo de guarda e a destinação 

dos documentos, ou seja, provocando o descarte de documentos que até então poderiam ser 

relevantes à instituição.  

 Na prática observa-se que a utilização do instrumento do CONARQ é complexa, porque 

é possível encontrar muitos subgrupos de classificação para um único documento. Isso traz 

insegurança ao técnico em arquivo para validar o processamento técnico arquivístico, ou seja, 

para classificar e avaliar os documentos de arquivo, pois sabe-se que uma classificação errada 

pode impactar a avaliação do documento e comprometer a integridade do conjunto documental. 

Neste contexto surge a seguinte questão: Como a metodologia da identificação arquivística e o 

estudo de tipologia documental podem fundamentar boas práticas de gestão de documentos na 

Seção de Finanças do Colégio Pedro II? 

 Observou-se que a Pró-Reitoria de Administração do Colégio Pedro II, que compreende 

a Seção de Finanças, tem por compromisso gerir adequadamente os recursos públicos em 

benefício da sociedade e, por outro lado, elaborar os relatórios de gestão e as prestações de 

contas junto aos órgãos de controle e à sociedade. Estes relatórios são imprescindíveis à CGU 

e aos tribunais de contas. No entanto, os documentos, que são fontes destas informações, não 

estão devidamente organizados e disponíveis para comprovação e acesso de tudo que integra 

os relatórios. Além disso notou-se que no arquivo da Seção de Finanças há conflito ao 

determinar a origem do produtor do documento, problemas na padronização da descrição de 

assuntos e multiplicação excessiva de processos cujas denominações são entradas com notas 

fiscais que representam a mesma atividade. 

 O interesse por essa pesquisa é motivado por um cenário desafiador e pelo compromisso 

profissional de implantar e construir um setor de Arquivo Geral do Colégio Pedro II que aplique 
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parâmetros arquivísticos a fim de favorecer o tratamento técnico iniciando os primeiros passos 

para obter uma gestão de documentos. O primeiro contato com os estudos da identificação 

arquivística e interesse pelo assunto surgiu na graduação durante a vigência da bolsa de 

Iniciação Científica da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 

de Janeiro – FAPERJ, relativo ao projeto “Identificação de tipologias documentais como 

fundamento metodológico para tratamento técnico dos documentos do Arquivo do Curso de 

Arquivologia do IACS-UFF”, que compreendeu o período de 2012 a 2014, desenvolvido sob 

orientação da Prof.ª Ana Célia Rodrigues. 

 O projeto de iniciação científica teve por objetivo analisar a dimensão conceitual da 

identificação e a pertinência da sua aplicabilidade como base metodológica para organização 

de documentos de arquivo, fundamentando a elaboração do plano de classificação e do 

inventário, contribuindo para as discussões teóricas sobre a identificação como função 

arquivística independente no âmbito das metodologias arquivísticas. 

 Os aspectos teóricos e o desenvolvimento da metodologia aplicada à organização do 

arquivo possibilitaram a ampliação do projeto para a construção do trabalho de conclusão de 

curso de arquivologia “A identificação arquivística como método para construção do plano de 

classificação do arquivo do curso de arquivologia da UFF”, no qual se refletiu sobre a relação 

da identificação com a classificação, aplicando a metodologia da identificação como um 

processo que fundamenta a construção de plano de classificação no arquivo do curso de 

arquivologia da UFF, campo empírico da pesquisa. 

 O interesse em ampliar o projeto foi motivado pelas discussões e controvérsias acerca 

do tema classificação na Arquivística, pois durante o curso de graduação em Arquivologia e ao 

estudar algumas disciplinas observou-se uma lacuna sobre o tema e uma necessidade de 

aprofundar os meus conhecimentos sobre classificação. A falta de padronização na elaboração 

do plano de classificação também instigou a curiosidade em buscar compreender o cenário 

dessa discussão dentro da área. O Plano de Classificação é um instrumento de suma importância 

para a gestão documental e não compreendia porque havia divergentes formas de construção 

sem que houvesse uma metodologia sólida definida para a sua produção. O projeto de pesquisa 

desenvolvido com a iniciação científica integrou a produção do grupo de pesquisa “Gênese 

Documental Arquivística” (UFF/CNPQ) liderado pela pesquisadora Dr.ª Ana Célia Rodrigues 

(UFF).  

 O objetivo geral desta pesquisa é discutir a pertinência da aplicação da metodologia da 

identificação arquivística e o estudo da tipologia documental para implementar boas práticas de 

gestão de documentos na Seção de Finanças do Colégio Pedro II, continuando com a discussão 
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teórico-metodológica da identificação arquivística e da tipologia documental. Os objetivos 

específicos foram desdobrados em: a) conhecer a dimensão teórica e metodológica da 

identificação, Diplomática e da tipologia documental relacionadas às funções de classificação 

e avaliação no âmbito da gestão de documentos; b) compreender a natureza do arquivo e dos 

documentos de arquivo verificando sua relevância nas ações que são respaldadas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), na Lei de Acesso à Informação (LAI) e ao órgão de controle 

(CGU); c) descrever as práticas de gestão de documentos e de arquivos da Seção de Finanças 

do Colégio Pedro II e seus instrumentos norteadores e; d) desenvolver estudo de caso de 

identificação arquivística na Seção de Finanças do Colégio Pedro II, analisando a equivalência 

com os instrumentos publicados na Resolução nº 14 do CONARQ. 

 A expressão “boas práticas” significa o “conjunto das técnicas, processos, 

procedimentos e atividades identificados, utilizados, comprovados e reconhecidos por diversas 

organizações, em determinada área do saber, como sendo os melhores quanto ao mérito, 

eficácia e sucesso alcançados pela sua aplicação na realização de uma tarefa”. (DICIONÁRIO 

INFOPÉDIA, 2017). Traduzida do inglês “best practice1” foi empregada e disseminada no 

Brasil como termo importante para as teorias administrativas de gestão de empresas e também 

para a gestão pública. 

 A administração pública federal acolheu o conceito de “boas práticas” como uma 

ferramenta de inovação para introduzir a melhoria contínua e consolidar eficientes técnicas de 

trabalho nos diversos órgãos federais, como também, contribuir com a transparência 

administrativa. A adesão da definição de “boas práticas” como ferramenta de gestão pode ser 

percebida no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na Controladoria-Geral da União (CGU). 

 O CNJ (2017) define “boa prática” como uma “ação ou experiência que tenham sido 

concluídas com resultados totais ou parciais observados entre os seus públicos de interesse 

[que] demonstrem melhorias obtidas em: processos de trabalho ou prestação dos serviços” e, 

assim, emprega o termo como uma ferramenta tecnológica para incentivar a melhoria contínua 

dos serviços e dos processos administrativos através um banco de dados. De acordo o CNJ 

(2017): 

 

 

                                                 
1 Segundo o dicionário Oxford (2017) a expressão significa “procedimentos comerciais ou profissionais aceitos 

ou prescritos como sendo corretos ou mais eficazes. Os proprietários estão interessados em garantir melhores 

práticas na preparação, armazenamento e atendimento de alimentos". (OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2017, 

tradução nossa). 
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O Banco de Boas Práticas de Gestão do Judiciário é um instrumento de 

registro sistemático e de divulgação, interna e externa, das melhores práticas 

de gestão aplicadas no Poder Judiciário. Assim, os integrantes do Judiciário 

são estimulados a documentar suas melhores práticas, publicá-las para 

compartilhamento e enriquecimento mútuo, e inclusive apresentá-las em 

eventos de troca de experiências, como forma de compartilhamento do 

conhecimento de gestão. A finalidade do Banco de Boas Práticas de Gestão é 

promover o compartilhamento e a socialização do capital intelectual dos 

integrantes do Judiciário, num processo de estímulo à melhoria contínua dos 

processos de gestão e consequentemente da qualidade dos serviços prestados, 

e também para a expansão do conhecimento de interesse público e para o 

reconhecimento aos esforços de autoria de pessoas e equipes de trabalho. 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2017). 

 

 

A Controladoria Geral da União (CGU) segue o mesmo entendimento ao incentivar a 

utilização da expressão “boas práticas” como um instrumento de eficiência e eficácia para as 

atividades administrativas e para gestão pública, contribuindo para o acesso à informação e a 

transparência pública. Nesse sentido, a CGU lançou em 2013 o “I Concurso de Boas Práticas 

da Controladoria-Geral da União”, ratificando sua importância até os dias atuais ao lançar no 

ano de 2016 sua quarta edição por meio da Portaria nº. 1.256, de 08 de julho de 2016, que 

aprova o regulamento e a realização do “IV Concurso de Boas Práticas do Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle – CGU”. Desta forma, a CGU incentiva anualmente o 

desenvolvimento de “boas práticas” no Poder Executivo Federal a fim de atingir as finalidades 

descritas no art. 2º da referida Portaria: 

 
Art. 2º O IV Concurso de Boas Práticas da CGU tem por objetivo estimular, 

reconhecer e premiar iniciativas no Poder Executivo federal que promovam: I 

- o fortalecimento dos controles internos; II - o aprimoramento das Auditorias 

Internas; III - a promoção da transparência ativa e/ou passiva; IV - o 

aprimoramento das atividades de ouvidoria; e V - o aprimoramento das 

apurações disciplinares e de responsabilização de entes privados. 

(PORTARIA 1.256/2016 – CGU). 

 

Além de incentivar a melhoria contínua do desenvolvimento prático, a CGU também se 

preocupa com os entendimentos legais e morais no âmbito federal, principalmente na utilização 

dos recursos públicos federais. Desta forma, também publica orientações específicas por meio 

de cartilhas e manuais para determinado público alvo colaborando para uma melhor 

compreensão do arcabouço normativo existente como, por exemplo, a “Coletânea de 

Entendimentos para a Gestão de Recursos das Instituições Federais de Ensino Superior e dos 

Institutos que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica”, 
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ou seja, uma coletânea destinada as IFEs sobre a gestão dos recursos públicos. De acordo com 

a CGU, a motivação para a compilação desta coletânea foi a seguinte:  

 

A Controladoria-Geral da União - CGU, por meio da Secretaria Federal de 

Controle Interno-SFC, em decorrência das ações de controle realizadas junto 

às Instituições Federais de Ensino – IFEs, vislumbrou a necessidade de 

produzir uma ferramenta capaz de auxiliar os gestores dessas instituições na 

execução dos recursos orçamentários e financeiros que lhes são alocados 

anualmente. Assim, com base nas ocorrências identificadas por meio das 

ações de controle da CGU, bem como das boas práticas de gestão observadas 

nos diversos segmentos da administração pública federal, surgiu a ideia de 

padronização e consolidação de entendimentos a fim de minimizar a 

ocorrência de impropriedades e irregularidades no processo de gestão das 

IFEs. (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2013, p. 1). 

 

 Observa-se um amplo acolhimento do conceito de “boas práticas” pelos órgãos federais 

ao utilizá-lo como uma ferramenta de gestão que fomenta a inovação e a melhoria contínua, 

seja utilizando a expressão como instrumento tecnológico (banco de dados) como no caso do 

CNJ ou incentivando o desenvolvimento prático e cognitivo como no caso da CGU, 

respectivamente, a criação e implementação do concurso de boas práticas e a coletânea de 

orientações para a gestão de recursos das IFEs. 

 O Conselho Internacional de Arquivo (CIA, 2017) tem a mesma concepção ao “acreditar 

que a gestão de documentos é uma condição essencial para a boa governança, a aplicação da 

lei, transparência administrativa, a preservação da memória coletiva da humanidade e acesso à 

informação por parte dos cidadãos”. Além disso, tem por objetivo “promover, organizar e 

coordenar as boas práticas profissionais, desenvolvimento de padrões e outras atividades 

relacionadas ao campo da gestão de documentos”, isto é, o CIA fomenta o desenvolvimento de 

boas práticas arquivísticas e da gestão de documentos em todos os países, inclusive no Brasil. 

 Nessa perspectiva, faz-se necessário refletir um problema no processamento técnico 

documental da classificação e da avaliação dentro dos arquivos de natureza financeira 

explorando a identificação arquivística como uma metodologia de pesquisa que pode conduzir 

ao conhecimento dos documentos e do órgão produtor, a fim testar a aplicabilidade de um novo 

modelo para sustentar as outras funções arquivísticas e elaborar instrumentos de gestão. Ainda, 

compreender que o arquivo é um laboratório de pesquisa que possibilita a reflexão crítica sobre 

a prática arquivística, transformando-a em conhecimento científico. 

Desta forma é possível mostrar que o arquivista é imprescindível e necessário para a 

organização, um profissional especializado que desenvolve ferramentas de gestão e que 

colabora com o funcionamento da instituição, pois são muitas as atribuições do arquivista 
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compreendendo a elaboração de trabalhos que exigem altos níveis de complexidade sobre 

questões arquivísticas alternando desde o planejamento, a orientação e a implantação de 

serviços de arquivos até o desenvolvimento de estudos. Nesse sentido, a pesquisa foi 

desenvolvida e a estrutura para apresentação e alcance dos objetivos propostos da seguinte 

maneira: 

 A introdução inclui uma apresentação sucinta dos temas de pesquisa abordados, 

demonstração dos problemas teóricos e práticos encontrados no campo empírico da pesquisa, 

o objetivo geral e os específicos, incluindo as motivações para executar a pesquisa e as 

expectativas dos resultados. 

 A seção 2 aborda a natureza do arquivo e a natureza do documento de arquivo 

associando aos aspectos de transparência, acesso e responsabilidade. Evidencia suas 

características naturais e importantes atributos para a instituição e a sociedade. 

 A seção 3 traz a discussão da construção do conceito de gestão de documentos e as 

motivações que originaram sua definição que impactou na formulação de dois diferentes 

modelos. Também apresenta os objetivos e os instrumentos da gestão de documentos, 

compreende a função da classificação e avaliação. 

 A seção 4 apresenta o conceito da identificação arquivística e dos seus objetos de estudo, 

órgão produtor de documentos e tipologia documental. Aborda sua base teórica da Diplomática 

à tipologia documental, incluindo a formação das séries documentais. Ao final, aponta algumas 

diferenças de concepções entre a identificação arquivística e o CONARQ. 

 A seção 5 apresenta a metodologia utilizada na pesquisa e na estruturação do trabalho, 

compreendendo as atividades realizadas nas primeira e segunda fases da pesquisa como também 

a metodologia do estudo de caso de identificação arquivística que resulta no produto que é o 

plano de classificação funcional. 

 A seção 6 explica o campo empírico da pesquisa, apresentando o contexto histórico da 

criação do Colégio Pedro II e também como é realizada a gestão de documentos na instituição. 

Apresenta o diagnóstico da gestão de documentos da Seção de Finanças e como foi criado o 

arquivo geral.  

 A seção 7 demonstra o estudo de caso de identificação arquivística, incluindo o estudo 

de identificação do órgão produtor e o estudo de identificação de tipologia documental. 

Apresenta os resultados da pesquisa compreendendo as inconsistências na classificação e 

avaliação do CONARQ e as equivalências com a identificação arquivística e o resultado final 

que é o plano de classificação funcional. 
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 No final do trabalho estão as considerações finais expressando as análises acerca da 

pesquisa desenvolvida abordando tanto as impressões teóricas quanto práticas, as referências e 

os apêndices.  Espera-se que os resultados obtidos nesta pesquisa possam contribuir com o 

desenvolvimento da área sobre parâmetros normatizadores de implantação de boas práticas de 

gestão de documentos e de arquivos, apresentando outro modelo às instituições federais que 

corrobora com os interesses sociais de transparência administrativa e de acesso à informação.  
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2 ARQUIVOS E DOCUMENTOS 

 

2.1 A Natureza dos Arquivos 

 

 Apesar de não estar translúcido à sociedade, aos responsáveis de Estado e aos homens 

em geral, o arquivo é detentor de poder e de muita significância para a sociedade, sendo 

necessário conservá-lo por sua grandiosa natureza. Essa essência é oriunda da própria 

construção social, pois o arquivo perpassou todos os estágios que ocorreram com o 

desenvolvimento da sociedade, manifestado anterior ao século XVIII, possuindo uma natureza 

de prova e alicerce das instituições, como também, posterior ao século mencionado, como fonte 

de conhecimento, elemento do desenvolvimento da pesquisa científica e das relações 

econômicas e sociais. 

 O dicionário Houaiss (2009) conceitua o termo natureza como “combinação específica 

das qualidades originais, constitucionais ou nativas de um indivíduo, animal ou coisa”, sendo 

uma condição original e/ou natural “o que compõe a substância do ser, essência”. 

Semelhantemente, ao tratar sobre a natureza dos arquivos, Terry Eastwood (2017) salienta que 

historicamente muitos arquivistas tentaram caracterizá-la e, para isto, foi necessário efetuar uma 

combinação das qualidades, origem e constituição dos arquivos para ser possível descrever suas 

propriedades e atributos.  

 Entretanto, como ponto principal, Eastwood (2017, p. 20) enfatiza que “os arquivos são 

criações sociais no sentido de serem um produto da sociedade humana” tornando a arquivística 

essencialmente social, exatamente por construir o conhecimento humano e participar das suas 

transformações, que também, de certa forma, tradicionalmente modificam sua natureza. Nessa 

perspectiva, Delmas (2010, p. 20), assinala que os arquivos acompanham as transformações e 

as evoluções da sociedade, reconhecendo que suas propriedades e atributos podem ser 

caracterizados por utilidades que foram se multiplicando. Além disso, considera que o 

desenvolvimento e o progresso das relações sociais estão ligados ao acúmulo dos documentos 

nos arquivos que está intrínseco à natureza do arquivo e ao uso dos documentos. 

 Para Delmas (2010) a natureza do arquivo é compreendida por quatro utilidades 

fundamentais que foram desenvolvidas no tempo e no espaço submetendo-se às transformações 

em razão da evolução social. São elas: 

 

1. Provar: função que compreende uma utilidade jurídica do documento, 

principalmente, tratando-se em defender os direitos dos indivíduos. 
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2. Lembrar: refere-se ao aspecto de gestão sobre as condições de lembrar-se do que foi 

feito e da experiência adquirida para agir (memória das ações). 

3. Compreender: função que compõe a adequação científica do conhecimento, 

conhecendo e compreendendo o que foi descoberto ou realizado.  

4. Identificar: função acerca da promoção das relações sociais e da transmissão da 

memória tornando-se uma utilidade social.  

 

 O Arquivo como guardião de “provas” é instituído pela sociedade ocidental com a 

alcunha de garantir os direitos do homem, comprovar suas relações e garantir suas propriedades 

à justiça. Os documentos de arquivos são conservados porque são probatórios (DELMAS, 2010, 

p. 21). Essa concepção já era reconhecida pelos profissionais da Diplomática ao discutir a 

autenticidade dos documentos e também pelo teórico inglês Hilary Jenkinson expondo que as 

qualidades de autenticidade e imparcialidades são características do arquivo. Segundo 

Eastwood (2017, p. 27), “a percepção mais comum de autenticidade arquivística era que os 

arquivos não houvessem sido manipulados de forma a atender interesses em algum tipo de 

conluio”.  

 A função de provar teria sido a primeira razão para se conservarem os arquivos por 

longa duração e, somente depois, teriam estendido essa concepção aos documentos de arquivo. 

Nessa direção, a defesa dos direitos dos indivíduos está associada às reivindicações 

manifestadas e amparadas com a utilização desses arquivos assegurando as garantias das 

pessoas.  

 O surgimento das instituições arquivísticas revolucionou o pensamento sobre o material 

arquivístico. Se anteriormente, o arquivo tinha por função comprovar direitos e privilégios, 

posteriormente, passou a beneficiar a disciplina da história com o reconhecimento do 

documento como fonte primária e o surgimento do princípio de respeito aos fundos. Nessa 

direção, é possível identificar que as modificações nas relações sociais que alteraram a natureza 

do arquivo no tempo e espaço como afirmado por Delmas (2010) e Eastwood (2017) também 

refletem as evoluções e os diferentes sentidos acerca dos princípios arquivísticos. 

 Os princípios arquivísticos são o início do desenvolvimento da arquivística, isto é, o 

alicerce da área no tratamento e organização dos arquivos. O princípio de respeito aos fundos, 

chamado por alguns autores como princípio da proveniência, é o princípio mais consagrado da 

área. Ele delimita o produtor/criador do fundo de arquivo, fazendo com que os documentos de 

produtores diferentes não se misturem. 
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 De acordo com Douglas (2017), o princípio da proveniência foi formulado no século 

XIX tornando-se o principal princípio dentro do debate arquivístico. Desde sua origem, foi 

condutor fundamental de muitos profissionais, entretanto submetido a diferentes interpretações 

ao longo do tempo. Para a autora, o princípio da proveniência é o único princípio da teoria 

arquivística possuindo como subprincípios: o princípio de respeito aos fundos (possuindo 

alcance de aplicação externa) e o princípio à ordem original (abrangência de aplicação interna). 

 O princípio da proveniência teve uma natureza mutante pelas concepções materializadas 

no tempo e, com isso, é possível identificar três formas de interpretá-lo: o princípio organizador, 

o construto físico e intelectual e, por fim, o contexto sócio histórico. A primeira interpretação 

do princípio da proveniência como princípio organizador se refere à origem das instituições 

arquivísticas e do novo olhar sobre o material arquivístico. 

 Segundo Douglas (2017, 49), após a revolução francesa os documentos começaram a 

adquirir um status diferente passando a ser vistos como documentos-monumentos, isto é, 

objetos de importante valor nacional ficando sob a responsabilidade de pesquisadores eruditos 

com instrução em biblioteconomia e que pudessem disponibilizá-los para a pesquisa acadêmica. 

No entanto, em 1839 ocorreu uma mudança sobre a forma de organizar e arranjar estes 

documentos, originando a construção de um novo paradigma que se consolidou em um conjunto 

de regras de arranjo e classificação que foi reformulado e consolidado por Natalis de Wailly no 

ano seguinte, publicando-o em 1841. Esta era uma metodologia prática e padronizada para 

organizar os arquivos departamentais. “A primeira grande ruptura teórica na forma de arranjo 

do material arquivístico nos Arquivos Nacionais ocorreu em 1839 quando François Guizot 

publicou normas para o arranjo dos arquivos nos departamentos que operavam sob a direção 

dos arquivos centrais”. (DOUGLAS, 2017, p. 49).  

 O ato foi o início de uma nova convicção acerca da natureza do arquivo possuindo como 

perspectiva o respeito pelas origens dos conjuntos documentais. Posteriormente, esta concepção 

sofreu uma ampliação em 1881 pelo arquivista prussiano Heinrich von Sybel. Segundo Douglas 

(2017, p. 51), “as normas arquivísticas prussianas ampliaram o respeito pelos criadores” que se 

correlacionaram com uma tendência da época sobre necessidade de se respeitar as fontes 

históricas, porque neste momento havia uma exigência do campo histórico em manter a ordem 

original dos arquivos já que esta forma expressava melhor a natureza de criação da entidade e 

suas atividades.  

 Esta concepção introduziu a analogia do arquivo a um organismo vivo, que possui 

individualidade e vitalidade. Consequentemente, esta ideia foi crucial para determinar a 

natureza orgânica do arquivo sendo mundialmente difundida, em 1898, pelos holandeses 
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Muller, Feith e Fruin através da publicação do manual para arranjo e descrição de arquivos. De 

acordo com Douglas (2017), essa percepção sobre o princípio da proveniência até o século XIX 

é uma ênfase prática sobre o paradigma clássico da ciência arquivística.   

Na prática, este princípio foi indagado por Duchein (1986) que observou a dificuldade 

de sua aplicabilidade aos fundos de arquivo. O interessante é que o autor foi quem melhor 

interpretou esse princípio, pois entendeu que a organização é dinâmica, ou seja, “quando se 

entende a organização, a instituição ou entidade como algo dinâmico, que nasce, cresce, se 

modifica, se extingue ou se transforma, aquela pergunta se torna tempestiva”. (SOUSA, 2012, 

p. 123). 

Michel Duchein (1986) faz esclarecimentos importantes sobre o princípio de respeito 

aos fundos e sua aplicabilidade. A elaboração deste princípio e o seu debate no campo teórico 

tornam-se diferentes quando tentamos aplicá-lo na prática, por isso o autor oferece 

norteamentos para que se possa aplicá-lo. “O respeito aos fundos vem sendo considerado [...] o 

princípio fundamental da arquivística, [no entanto] como a maioria dos princípios, mas fácil se 

torna enunciá-lo que defini-lo e defini-lo que aplicá-lo”. (DUCHEIN, 1986, p.14). Além disso, 

menciona que algumas confusões causadas dentro da área arquivística são problemas de 

terminologia e interpretação desses termos. 

 A definição do princípio de respeito aos fundos “consiste em manter grupados, sem 

misturá-los a outros, os arquivos (documentos de qualquer natureza) provenientes de uma 

administração, de uma instituição ou de uma pessoa física ou jurídica: é o que se chama de 

fundo de arquivos dessa administração, instituição ou pessoa”. E “arquivos como um produto 

natural da atividade do organismo que os gerou”. (DUCHEIN, 1986, p.14). 

 Dessa maneira, Bellotto (2014, p. 333) acrescenta que “a conexão entre 

origem/nascimento dos documentos e o decantado respect des fond dos franceses, ou seja, o 

princípio da proveniência é inerente ao arquivo. E é preciso levar em conta a importância desse 

princípio tanto no seu ‘classicismo’ como na relevância que readquire hoje”. 

 A proveniência na arquivística não se limita apenas a ter uma origem ou “fonte de vida” 

produtora do arquivo, mas possuir elementos que justifiquem a produção e a formação dos 

conjuntos documentais que se estabelecem em um princípio básico da própria disciplina. “O 

conhecimento da proveniência de um documento possibilita que este seja usado como evidência 

de atividades, para o que é essencial saber quem o produziu ou recebeu e para qual propósito”. 

(CUNNINGHAM, 2007, p. 78). 

 O princípio da proveniência é o “princípio segundo o qual os arquivos originários de 

instituição ou de uma pessoa devem manter sua individualidade, não sendo misturados aos de 
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origem diversa”. (CAMARGO et al., 2012, p. 69). Contudo, Heredia Herrera (2003) ressalta 

que este princípio, apesar de tradicional na arquivística, é de difícil aplicação, assertiva validada 

por Duchein (1986). Por isso, a autora esclarece que houve uma renovação do princípio da 

proveniência a partir da arquivística espanhola. Nesta mesma perspectiva, Cunningham (2007) 

assinala que os australianos também ampliaram a reflexão acerca da proveniência motivados 

pela dificuldade de empregá-la dentro da complexidade burocrática. O autor assinala: 

 

A visão simplista da proveniência, que é incorporada na abordagem de fundos 

na descrição arquivística, representa, para nós, uma corrupção do princípio 

arquivístico de respect des fonds. Para muitos de nós na Austrália, o fundo é 

mais um caso de disrespect des fonds! Documentos podem ter, e 

frequentemente têm, múltiplas relações de proveniência, sejam simultâneas 

ou sucessivas. Cabe a nós, arquivistas, elaborar sistemas de descrição que 

reflitam as realidades dinâmicas e complexas do arquivamento. 

(CUNNINGHAM, 2007, p. 81) 

 

 Ambos os autores apresentam readaptações que ocorreram ao princípio da proveniência. 

Esta atualização proporciona um ajuste para sua aplicabilidade a fim de resolver dilemas 

práticos, ambas as reflexões trouxeram e revelaram os dois aspectos importantes que devem ser 

considerados na aplicação do princípio da proveniência: o elemento orgânico e o elemento 

funcional. A identificação do elemento orgânico e do elemento funcional viabiliza alcançar a 

gênese do documento no âmbito dos arquivos. Esta compreensão e o reconhecimento da gênese 

do arquivo permitem identificar o vínculo arquivístico daquele conjunto que foi produzido e 

acumulado por determinada entidade. Estas abordagens, encontram-se com a segunda utilidade 

da função do arquivo expressa por Delmas (2010) que é a importância de lembrar das ações 

administrativa preocupando-se também com a segurança e a gestão.  

 Todas as discussões práticas e indagações teóricas apresentadas acima são críticas 

modernas ao princípio da proveniência iniciadas nos séculos XX e XXI. Estas observações são 

fomentadas pelas mudanças administrativas e procedimentais das organizações, ou seja, 

apresentando uma complexa natureza mutável nas estruturas dos conjuntos arquivísticos.  Neste 

ínterim, também ocorrem transformações sociais e arquivísticas que serão melhor 

compreendidas no próximo capítulo ao tratar sobre gestão de documentos.  Por isso, Douglas 

(2017) considera este momento como sendo um novo sentido ao princípio da proveniência, em 

que foi exigida uma nova interpretação do princípio transformando-o em construto físico e 

intelectual. 

 As críticas dos arquivistas atravessam os desafios em organizar os arquivos modernos 

concentrados em entidades que estão em pleno funcionamento e que são alvos constantes de 
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mudanças administrativas, ou seja, os questionamentos se concentram em como representar os 

conjuntos documentais de uma maneira que seja possível refletir verdadeiramente a natureza 

mutante do arquivo. 

 Douglas (2017) assinala que os arquivistas canadenses, através do grupo de trabalho 

sobre normas de descrição, começaram a repensar o conceito de fundo arquivístico e observam 

que ele pode ser pensado como uma abstração ao invés de ser considerado como um elemento 

físico. Esta forma possibilitaria aplicar o princípio da proveniência de uma maneira que pudesse 

respeitar todas as modificações estruturais e suas relações, ou seja, pensar o princípio em uma 

abordagem intelectual. Entretanto, um novo movimento contemporâneo surge no cenário 

arquivístico no qual pretende-se utilizar o princípio para explicar as relações e o contexto 

histórico-social de criação. 

 A utilização do arquivo para afirmações de identidade de novos grupos sociais 

contemporâneos e para resgate das suas referências tradicionais são movimentos originados na 

metade do século XX que proporcionaram ao arquivo uma nova utilidade de caráter social, 

moral e psicológica. Heymann (2010) esclarece que é a partir do início dos anos de 1990 que o 

arquivo se torna objeto das Ciências Sociais. O período foi marcado pelo desenvolvimento de 

trabalhos e estudos no campo cultural e na aproximação dos estudos antropológicos, todas essas 

novas reflexões foram inspiradas em Foucault.  

 

O interesse mais sistemático das ciências sociais pelos arquivos é 

relativamente recente, datando do início dos anos de 1990. Nessa época, 

trabalhos desenvolvidos, sobretudo, nos campos da antropologia e dos estudos 

culturais - herdeiros de uma inspiração que remonta à Arqueologia do saber, 

de Foucault - começaram a propor novas abordagens com relação aos 

arquivos, questionando visões tradicionais que os associados a depósitos de 

provas que permitiriam acessar passado. Segundo as novas abordagens, os 

arquivos deveriam ser vistos como parte do processo de construção dos 

discursos sobre o passado. Nesse sentido, uma série de trabalhos começou a 

pensá-los como espaços de produção - e não apenas de guarda - de 

conhecimento, como mecanismos de exercício de poder. (HEYMANN, 2010, 

p. 113-114) 

 

 Essas mudanças trouxeram uma nova perspectiva ao arquivo, enxergando-o não apenas 

como depósito da verdade e informações, mas como um objeto de pesquisa e de produção de 

conhecimento. A perspectiva sociológica caracterizou o arquivo e suas fontes como artefatos 

originados dos diversos processos sociais que “justificam projetos de natureza memorial, 

legitimam empreendimentos institucionais, são objeto de políticas que visam à preservação e à 

valoração da memória e seus agentes”. (HEYMANN, 2010, p. 113). 
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 Os projetos de natureza memorial ligam-se aos discursos de recuperação do passado e 

de afirmações de identidade, ou seja, às grandes reivindicações coletivas. Segundo Heymann 

(2010) este mesmo período é denominado “culto à memória”, sendo um período marcado pelo 

fascínio do passado e da recuperação das origens motivados pela capacidade de esquecer e da 

aceleração e intensificação do tempo vivido. 

 Delmas (2010) salienta que é essencial ao homem conhecer suas origens e, 

particularmente, tratando-se de jovens ou grupos sociais que são vítimas de migração, sendo 

necessário, desta forma, resgatar as ligações familiares e sociais de homens exigindo a 

restituição da escrita onde o conceito de memória tem mais função simbólica e política que 

testemunhal, assim, conectando-se a fatores morais e psicológicos. É por meio do arquivo que 

é possível reconstruir as árvores genealógicas das instituições familiares que são atingidas pelo 

desaparecimento do tempo e do passado e, somente através dos documentos de arquivo é 

possível reconstruir essas histórias. 

 As observações apresentadas por Delmas (2010. p. 50) não se distanciam das 

administrações públicas que também possuem memória e cultura, deixando evidente que “os 

arquivos constituem o “arsenal” do Estado, ao mesmo tempo instrumentos e testemunhos. Por 

isso são também objetos de luta: butim de guerra, disputado, concedido e finalmente retomado. 

[...]. Os arquivos servem aos regimes e aos novos Estados como meio de enraizarem-se no 

tempo, com mais solidez”. Delmas (2010, p. 51) alerta que a necessidade de identificação não 

está ultrapassada para os dias atuais, mas que é imperativa para a construção da cultura pessoal, 

social e do Estado. A instituição dos arquivos ligados a esses fatores são exercidos na 

contemporaneidade.  

 A inserção dos arquivos na arena social provocou uma extrema valorização de novos 

registros e novas memórias atraindo uma nova relação com os arquivos, Heymann (2010) 

identifica que essa situação é marcada por um duplo movimento. “De um lado, cada grupo 

minoritário interessado na afirmação e na preservação da sua memória estaria começando a 

investir na criação de seu próprio espaço de arquivamento e, de outro, os arquivos, mesmo os 

já existentes, estariam se tornando objeto de um interesse mais disseminado, atraindo públicos 

distintos dos tradicionais especialistas”. (HEYMANN, 2010, p. 121). 

 Estas relações sociais com os arquivos também influenciam alguns teóricos a ampliar a 

interpretação do princípio da proveniência enquanto contexto sócio-histórico, chamando 

atenção para os contextos sociais e culturais de criação para ser possível incluir uma análise da 

sociedade. Essas novas abordagens são frutos de uma discussão mais recente em que “os 

arquivistas vêm reagindo ao enfoque sobre o contexto sócio-histórico que caracteriza as 
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tendências pós-modernas no estudo da história, da sociologia, da literatura e da cultura”. 

(DOUGLAS, 2017, p. 68).  

 Por outro lado, Delmas (2010) aponta que o alvoroço dos anos de 1980 sobre as 

transformações tecnológicas ocorridas na construção de um novo mundo eletrônico, referindo-

se ao desenvolvimento da eletrônica, sistemas de rede, comunicação, surgimento da informática 

e das ciências da informação tornaram esses elementos essenciais a este novo mundo. Porém, 

os responsáveis pela memória coletiva não mensuraram essas modificações aos arquivos e, com 

isso, podem ter provocado uma ilusão generalizada de uma atualização do pensamento 

arquivístico e atualmente torna-se difícil reverter ao paradigma anterior, mostrando-se um 

grande desafio. Nessa direção, o autor salienta que não se pode perder de vista que os 

documentos de um arquivo estão ligados à boa governança, pois são vitais para a administração 

e para o governo e a criação das instituições está relacionada com a natureza dos arquivos. 

Do mesmo modo, Douglas (2017) alerta que, por enquanto, esta nova forma de 

interpretação deve ser comedida e executada com cautela, porque todas as outras sucederam 

das circunstâncias históricas e que, até o momento, a interpretação mais positiva, adequada e 

que tem gerado significativo resultado é a compreensão do princípio da proveniência enquanto 

construto físico e intelectual sendo fruto de uma abstração que permite analisar as várias 

relações do documento de arquivo.  

 

 

2.2 A Natureza dos Documentos de Arquivo 

 

 Assim como foi possível identificar, anteriormente, que o arquivo possui significantes 

funções de sua natureza e o princípio da proveniência, nesta seção, abordaremos a natureza dos 

documentos de arquivo. O objetivo desta apresentação é demonstrar que os documentos de 

arquivo possuem substâncias essenciais que materializam sua formação, possuem evidentes 

qualidades que formam os conjuntos documentais e que, desta forma, sustentam as funções do 

arquivo. 

 Primeiramente, para compreender a natureza do documento de arquivo, é necessário 

esclarecer que muitos trabalhos recentes têm procurado conceituar e definir o documento de 

arquivo. Segundo García Ruipérez (2007, p. 2, tradução nossa) muitos especialistas têm 

estudado a legislação arquivística buscando compreender este conceito, que para eles significa 

o “testemunho de funções e atividades humanas, coletadas em um suporte duradouro, expresso 
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em linguagem natural ou codificada e que, por propósito não faz parte do patrimônio 

bibliográfico ou artístico”.   

Com esta definição podemos entender que a ação e o procedimento são os elementos 

que determinam a materialização do documento de arquivo. Essa afirmação se baseia na 

seguinte explicação: “a cada ação, cada procedimento e cada etapa do procedimento 

correspondem a formulários e documentos específicos que os tornam possíveis, que os 

materializam e acompanham”. (DELMAS, 2010, p. 58). 

 

Na maioria das vezes, os arquivos são resultantes das atividades públicas ou 

privadas que acompanham a vida cotidiana dos indivíduos, das administrações 

públicas, das empresas. São definidos pela legislação, com base, sobretudo, 

no Código Civil (que regula o estado civil e a propriedade, por exemplo), no 

Código Comercial, no Código Tributário ou no Código da Previdência Social. 

Nós utilizamos regularmente, sem sequer pensar no que são: bilhete de 

transporte, nota fiscal de loja, extrato bancário, fatura de conta de luz etc. Tais 

documentos são padronizados e normalizados, pois devem comportar certo 

número de informações precisas e especificar quem as fornece, quem as 

estabelece e quem as atesta. O aspecto material pode ser diferente, mas os 

tipos de informações são sempre aqueles que a sistemática, a legislação ou a 

regulamentação exigem. (DELMAS, 2010, p. 57). 

  

 O documento de arquivo, independentemente da forma, formato e suporte, é o resultado 

de uma atividade e serve de prova. Esta é a natural característica do documento de arquivo. O 

caráter probatório deste documento é o elemento presente mais forte para configurá-lo. Nesta 

perspectiva, outros elementos são inseridos para sua formação: a ação e o procedimento. De 

acordo com Delmas (2010, p. 56), os elementos integrados do documento de arquivo são a ação 

e o procedimento que se torna um instrumento desta ação, possuindo desta forma três 

qualidades: é necessário, pessoal e preservado. Dispondo do próprio procedimento para 

determinar a formação dos conjuntos orgânicos. 

 Nesse sentido, o documento de arquivo é único para cada destinatário pessoal que lhe 

tenha sido endereçado. Ele é necessário para materializar a ação ao qual foi incumbido, pois 

foram definidos pelas legislações, “representam os gestos necessários ao seu cumprimento” e 

formam conjuntos orgânicos, ou seja, “os documentos de arquivo pertencem a conjuntos 

solidários organizados segundo as necessidades de cada ação, e não por uma escolha arbitrária. 

Formam conjuntos orgânicos”.  

Para que seja possível reconhecer todos esses elementos que fundamentam a natureza 

do documento de arquivo, foram desenvolvidos estudos acerca da sua gênese por especialistas 

de diversos países. A gênese corresponde ao nascimento do documento de arquivo que em seu 
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âmago coexiste a natureza da ação administrativa da entidade, como também, a forma de 

configuração do ato que ambos estão configurados na forma documental. 

 

A gênese, isto é, o nascimento do documento de arquivo, implica na relação 

entre a natureza da ação jurídica (ou administrativa) e a forma de configuração 

do ato e tende a evidenciar, nesse primeiro momento, e até prescindindo do 

conteúdo pontual, repito, tende a evidenciar os caracteres formais do 

documento, pois esses são, na realidade, os seus identificadores. 

(BELLOTTO, 2014, p. 336). 

 

O nascimento do documento também está relacionado ao contexto de quem o produziu 

que, neste caso, introduz ao documento elementos que nunca serão dissolvidos. Desta maneira, 

Bellotto (2014, p. 329) evidencia que a “[...] informação, o meio documental no qual ela está 

vinculada, o suporte, a proveniência e, sobretudo, o vínculo entre os documentos do mesmo 

contexto genético, é um dos pilares da doutrina arquivística”. Além disso, acrescenta que o 

documento de arquivo “[...] consegue ser prova justamente por causa da simbiose2 indivisível 

entre produtor – contexto – gênese – função”. 

 

 

Figura 1 – Simbiose do documento de arquivo 

 

    

Contexto 

Genético 

 

  

Ambiente  

Indissolúvel 

      

  Pilar da Doutrina Arquivística 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em BELLOTTO, 2014.    
 

                                                 
2 A palavra simbiose é derivada do latim symbiosis significando “vida em comum, camaradagem, intimidade”. É 

um termo utilizado na ecologia que significa “interação entre duas espécies que vivem juntas” e “associação entre 

seres vivos na qual ambos são beneficiados; consortismo”. (HOUAISS, 2009). 

 A Informação 

O meio documental em que a 

informação está vinculada 

O suporte 

A Proveniência 

A Organicidade  

(vínculo entre os documentos 

do mesmo contexto)  
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 O documento tem uma forma ideal e funções específicas que devidamente identificadas 

mostram as ações administrativas, isto é, a forma documental3 se relaciona com as funções e as 

ações administrativas.  

 

A forma de um documento revela e perpetua a função a que serve.   Com base 

nesta observação, diplomatas antigos estabeleceram uma metodologia para 

analisar formas documentais que permitiram a compreensão de ações 

administrativas e as funções que as geraram. [...]. Uma vez identificados os 

elementos dessa forma ideal e suas funções específicas, as variações e 

presença ou ausência nas formas documentais existentes irão revelar a função 

administrativa dos documentos que manifestam aquelas formas. (DURANTI, 

1998, p. 2). 

 

 As funções e ações administrativas que Luciana Duranti (1998) se refere são reveladas 

pela forma documental ao analisar os aspectos físicos e intelectuais do documento. “Sendo 

assim os elementos da primeira são definidos por diplomatistas como externos ou extrínsecos, 

enquanto os da segunda são definidos como internos ou intrínsecos”. Estes dois elementos 

mencionados são os quais conceitualmente tornam o documento perfeito e completo. 

 

Quadro 1 – Forma documental 

Forma 

Documental 

Aspectos físicos 

(Estrutura) 

Elementos externos 

 ou extrínsecos 
Evidencia que é completo 

Aspectos intelectuais 

(Substância) 

Elementos internos 

ou intrínsecos 
Evidencia que é perfeito 

Fonte: Elaborado pela autora com base em DURANTI, 1998; RODRIGUES, 2010. 

 

 Os aspectos físicos que compõem o documento estão associados à sua aparência externa, 

isto é, sua estrutura e forma de apresentação. Da mesma forma, os aspectos intelectuais do 

documento estão integrados a substância do conteúdo e as partes que determinam a sua matéria, 

sendo o interior substantivo do documento.  (DURANTI, 1998; RODRIGUES, 2010) 

 Duranti (1998, p. 6) assinala que a característica mais relevante ao se analisar o conjunto 

de elementos físicos dos documentos contemporâneos são as anotações, pois “constituem o 

elemento extrínseco que mais claramente revela o processo de formação de um documento, a 

maneira como participa de uma transação ou procedimento, e sua história custodial”. E são nas 

                                                 
3 De acordo com Duranti (1998) “A diplomática define forma como o conjunto das regras de representação 

utilizadas para enviar uma mensagem” e a forma documental constitui-se dos elementos físicos e intelectuais do 

documento. 
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anotações dos documentos contemporâneos que se encontram a autenticação e registro. 

(DURANTI, 1998, p. 6). 

 A autora divide as anotações em três categorias: autenticação, sinais e número de 

registro. A autenticação corresponde “a uma ou mais assinaturas, a um documento inteiro, ou a 

uma cópia de documento” e também “quando o registro acontece, o número atribuído ao 

documento no registro é anotado nele com uma fórmula que atesta aquela ação”. Os sinais 

indicam “ações prévias e/ou futuras” e, por fim, o número de registro que significa “o número 

consecutivo atribuído à entrada e saída de correspondência nas instituições que usam o sistema 

de registro; o número de classificação, que identifica um documento e o relaciona com aqueles 

de transação idêntica, dossiê/processo e séries”. (DURANTI, 1998, p. 6). 

 Pertencentes ao conjunto dos elementos internos, Duranti (1998, p. 8) sinaliza que todo 

documento é composto por uma subestrutura analítica que pode ser identificada e reconhecida 

através de três repartições: protocolo, texto e escatocolo. A identificação destas partes viabiliza 

o reconhecimento das ações administrativas que compõem o documento e cada qual possui 

objetivos específicos:  

 

Quadro 2 – Subestrutura dos elementos internos do documento 

Protocolo Texto Escatocolo 

Contém o contexto 

administrativo da ação 

(indicação das pessoas 

envolvidas, hora, local e 

assunto). 

Contém a ação, incluindo as 

considerações e  

circunstâncias que deram 

origem a ela, e as condições 

relacionadas ao seu 

cumprimento. 

Contém o contexto 

documental da ação 

(indicação dos meios de 

validação, indicação das 

responsabilidades para 

documentação do ato). 

Fonte: Elaborado pela autora com base em DURANTI, 1998.  
 

 Os três elementos apresentados: protocolo, texto e escatocolo são fundamentais para 

analisar a gênese do documento e sua condição como prova de ação. No entanto, é no texto que 

está localizado o ponto central da consequência do ato, isto é, a “manifestação da vontade do 

autor”. 

 

O texto é a parte central do documento, onde se encontra a manifestação da 

vontade do autor, a evidência da ação, ou a sua memória.  Sob pontos de vista 

histórico, legal e administrativo esta é geralmente a parte mais importante do 

documento, porque representa a substância, a razão de sua existência. 

(DURANTI, 1998, p. 11). 
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 Belloto (2014, p. 336) acrescenta que existem três elementos na criação do documento 

que são: o fato, a natureza jurídica e a forma da redação. E o que antecede os elementos de 

criação do documento é necessariamente existir duas sequências estabelecidas. Em primeiro 

lugar deve existir uma necessidade e, em segundo lugar, uma ação. Esta ação direciona o ato 

que resulta na gênese.  

 O documento de arquivo possui componentes fundamentais que determinam as pessoas, 

o procedimento e a sua forma (estrutura). Estas partes básicas estabelecem a identidade do 

documento de arquivo, isto significa que a identidade do documento está bipartida na estrutura 

e na substância do documento que seguem regras de apresentação. E são estas características 

que tanto a Diplomática quanto a Arquivística aprofundam. A Diplomática Contemporânea 

viabilizou identificar os documentos de arquivos para “revelar os vínculos de proveniência que 

o documento apresenta com a sua origem”. (RODRIGUES, 2010, p. 7). 

 

A identidade do documento de arquivo se mostra através dos elementos que o 

integram: sua estrutura e substância. Estão representadas através de regras, 

que contém elementos intrínsecos e extrínsecos. Estes caracteres são 

estudados do ponto de vista da diplomática e também da arquivística, por 

autores como Luciana Duranti, Schellenberg e Vicenta Cortés Alonso, entre 

outros. (RODRIGUES, 2010, p. 8). 

 

 Para os autores que estão focalizados nesta temática, destacam-se Duranti (1998) que 

evidencia o reconhecimento dos elementos dos documentos de arquivo para localizar e 

identificar as ações administrativas, Cortés Alonso (2015, p. 67) destaca que os caracteres 

internos dos documentos são essenciais para a definição das séries documentais, Belloto (2014) 

que assinala os três elementos de criação do documento (fato, natureza jurídica e forma de 

redação). E, para Rodrigues (2010, p. 13) “o documento só é de arquivo se os vínculos de 

proveniência e organicidade se preservarem autênticos em seu conteúdo. Esta estreita relação 

que mantém com o contexto onde foi produzido, se traduz nos elementos externos e internos 

que o caracterizam”. 

 Importante salientar que todos os aspectos teóricos e metodológicos apresentados acima 

são estudos embasados na Diplomática Contemporânea e na Tipologia Documental que estão 

fundamentados em documentos modernos. A Diplomática Contemporânea cuja tradição das 

escolas Diplomáticas italianas concentrou-se na gênese e na estrutura documental, por outro 

lado, a Tipologia Documental é fruto da revisão e ampliação destes estudos diplomáticos 

ocupando-se dos grupos documentais e das instituições produtoras de documentos.  
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 Do mesmo modo que Rodrigues (2008, p. 168) assinala que “o método de identificação 

de tipologias documentais e a base teórica que o sustenta [...] passam a influenciar a 

Arquivística dos países de tradição ibérica em busca de parâmetros normalizados para a 

realização das tarefas arquivísticas”. Desta forma, a Tipologia Documental aprofunda as 

relações da Arquivística-Diplomática surgindo uma nova área que utiliza uma metodologia 

direcionada à Arquivística. 

 Nessa perspectiva, muitos autores consideram o documento de arquivo o objeto das 

administrações públicas, isto é, o material ou peça básica para a gestão administrativa e 

informativa de uma determinada entidade, sendo o instrumento que contribui para a 

transparência administrativa e para a tomada de decisões constituindo-se de valor probatório. 

Essa concepção é trazida por Llansó Sanjuan et al. (2006) quando esclarece que o objeto da 

gestão de documentos é o documento de arquivo.  

 

Nas Administrações Públicas, os documentos constituem garantia de 

transparência da gestão administrativa e são considerados peças básicas para 

a informação. As instituições, no exercício das funções que lhes são atribuídas, 

geram documentos que servem para o processamento dos assuntos atuais. 

Esses documentos, por sua vez, são utilizados pelo próprio Organismo como 

elementos de apoio para a tomada de decisões e são guardados pelo valor 

probatório conferido pela lei. (LLANSÓ SANJUAN et al., 2006, p. 33, 

tradução nossa). 

 

 Seguindo o mesmo pensamento de Delmas (2010), Llansó Sanjuan et al. (2006) amplia 

sua abordagem esclarecendo que o documento de arquivo possui características próprias e que 

somente ele origina as séries documentais. Porém, essas séries documentais somente ficarão 

adequadamente definidas se os procedimentos estiverem normatizados, ou seja, ajustados por 

uma legislação ou por uma norma interna devidamente estabelecida. 

 O autor também destaca a necessidade de diferenciar os documentos originais dos 

documentos de apoio administrativo para viabilizar uma adequada gestão de documentos. Essa 

distinção está fundamentada na tradição documental de reconhecer os documentos originais e 

suas múltiplas cópias. Desta forma, os documentos ditos propriamente de arquivo são aqueles 

documentos cuja função atribuída4 esteja determinada. Tanto os documentos originais quanto 

as cópias múltiplas integram a gestão de documentos, porém com finalidades distintas ao 

                                                 
4 Documento de arquivo ou de função atribuída – documento gerado ou recebido por uma unidade no exercício 

das próprias funções e, como tal, totalmente identificável no contexto da Universidade Pública de Navarra. Ele se 

opõe ao conceito de documento de apoio informativo. (LLANSÓ SANJUAN et al., 2006, p. 248, tradução nossa). 
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processo de avaliação. Os documentos originais devem ser conservados e os documentos de 

cunho informativo eliminados após perder o valor para qual foram criados. 

 Dessa maneira, de acordo com Llansó Sanjuan et al. (2006), os documentos de arquivo 

apresentam “particularidades próprias que os diferenciam de outros que convivem com eles nos 

escritórios”. As características mais destacadas são as seguintes: 

- São conjuntos orgânicos de documentos: O documento nunca foi concebido como um 

elemento isolado, mas está imerso dentro de um processo funcional, portanto, o documento de 

arquivo está relacionado aos documentos que o antecederam e como os seguintes, tendo um 

caráter seriado; 

 - São exemplares únicos: refletem uma atuação ou grupo de ações orientadas para a resolução 

de um assunto. Por conseguinte, são originais ou, em qualquer caso, tratadas como tal; 

 - São testemunho das atividades da Universidade no exercício de suas funções; 

- Contêm direitos e obrigações da administração e dos cidadãos; 

- São uma fonte primária de informação; 

- Têm uma série de valores primários (valor administrativo, jurídico, fiscal) e secundário 

(informativo e de valor histórico); 

- Não podem ser destruídos, após os prazos devem ser transferidos para o arquivo geral, 

dependendo seus valores de testemunho e do patrimônio documental; 

- Constituem parte do patrimônio documental da entidade. 

 Neste sentido, observamos que o documento de arquivo é dotado de significância e 

atributos naturais de alcance interno e externo. Importância de uma qualidade interna para a 

formação dos conjuntos documentais que estão vinculados às ações e procedimentos 

administrativos da instituição e características de alcance externo que amparam toda a 

sociedade com seus atributos de prova, garantia de direitos individuais e sociais, apoio a 

transparência pública, fonte de informação e patrimônio cultural.  

 

 

2.3 Os Aspectos de transparência, acesso e responsabilidade 

  

 A Controladoria-Geral da União – CGU foi criada em 2003 por meio da Lei nº. 10.683, 

de 28 de maio, com as finalidades de defender o patrimônio público, desenvolver a 

transparência da gestão pública e, principal base, combater a fraude e corrupção do país. A 

CGU também tem como objetivo estimular a participação do cidadão na gestão pública e, por 

isso, estimula a participação ativa da sociedade para controlar e monitorar as ações do governo. 
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Os grandes avanços neste segmento de controle e participação social foram: a implantação do 

Portal da Transparência e a publicação da Lei de acesso à informação (LAI).  

 De acordo com Figueiredo (1995) o conceito de controladoria surge da necessidade de 

otimizar resultados e de exercer um maior controle dos recursos financeiros, além de estimular 

boas práticas de gestão. 

 

O aumento da complexidade na organização das empresas, o maior grau de 

interferência governamental através de políticas fiscais, a diferenciação nas 

fontes de financiamentos das atividades, a percepção das necessidades de 

consideração dos padrões éticos na condução dos negócios, e principalmente 

a demanda por melhores práticas de gestão criando a necessidade de um 

sistema contábil mais adequado para um controle gerencial mais efetivo, tem 

sido, entre outras, algumas das razões para que a responsabilidade com o 

gerenciamento das finanças das empresas tenha aumentado de importância 

dentro do processo de condução dos negócios. (FIGUEIREDO, 1995, p. 3) 

 

 Atualmente a Lei 13.341, de 29 de setembro de 2016, integrou todas as competências 

da CGU ao atual Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, 

contudo permanece como base do Ministério a “adoção das providências necessárias à defesa 

do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e 

combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no 

âmbito da administração pública federal”. (LEI 13.341/2016, p. 20). 

 Para que o atual Ministério continue avançando, cumprindo e atendendo todas as 

finalidades da CGU não se distancia da necessidade de também fomentar boas práticas de 

gestão de documentos e arquivos dentro das instituições públicas. Afinal, organizar 

adequadamente os arquivos e documentos públicos é confluir com o acesso à informação e a 

transparência pública ampliando ainda mais a participação social e o fortalecimento da 

democracia. Pois, o campo público do arquivo está vinculado à sociedade, ao cidadão, à 

transparência do Estado, à boa governança e ao Controle democrático. (DELMAS, 2010, p. 55-

94) 

 A Lei de acesso à informação (LAI) foi decreta por meio da Lei 12.527, de 18 de 

novembro de 2011. É um importante instrumento a fim de garantir que qualquer pessoa tenha 

direito de acessar documentos e informações que estejam sob a guarda de órgãos públicos 

abrangendo todos os poderes e níveis de governo. A referida Lei conceitua documento como 

“unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato” e também define 

informação como “dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e 

transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato”.  
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 O capítulo II da Lei 12.527/2011 que trata do acesso às informações e da sua divulgação, 

no Art. 7º, inciso II, ratifica que é um direito obter “informação contida em registros ou 

documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a 

arquivos públicos”. Logo, para que o cidadão tenha garantido o acesso à informação os arquivos 

devem estar organizados adequadamente.  

 Essa perspectiva que articula o processamento técnico arquivístico aos aspectos de 

acesso à informação é assinalada por Livia Iacovino (2017) ao afirmar que as leis que regulam 

a liberdade e o acesso às informações somente são passíveis de cumprimento a partir do 

momento que exista uma organização arquivística adequada. A autora salienta que muitos 

direitos são restringidos ou mesmo negados devido ao processamento arquivístico inadequado. 

Desta forma, evidencia a importância da presença de uma autoridade arquivística efetivando a 

gestão de documentos.  

 

Uma autoridade arquivística, no âmbito de sua função de gestão de 

documentos, é o pivô que assegura que as atividades de governo sejam 

arquivadas de maneira apropriada e se tornem recuperáveis, caso indivíduos 

desejem exercer seu direito de acesso a dados da administração pública. [...]. 

O acesso aos documentos do governo dever ser um direito, e o público deve 

confiar que existem sistemas e processos de gestão que criam e preservam 

corretamente documentos confiáveis. (IACOVINO, 2017, p. 276-277). 

 

Por outro lado, a transparência pública e a responsabilidade com os gastos públicos são 

estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), que determina “normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal”. Desta forma, logo preliminarmente declara que “a 

responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente [...]”. De acordo 

com o Tesouro Nacional (2017) é “um dos mais fortes instrumentos de transparência em relação 

aos gastos públicos, indicando os parâmetros para uma administração eficiente, a LRF brasileira 

se inspirou em outros exemplos bem-sucedidos ao redor do mundo, como Estados Unidos e 

Nova Zelândia”. 

 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada 

ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os 

planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas 

e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses 

documentos. (LEI COMPLEMENTAR 101/2000, p. 17) 
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 A referida Lei disponibiliza as seções do Capítulo IX para aprofundar cada instrumento 

de transparência que compõe o art.48 e se observa que são síntese de informações construídas 

e amparadas em registros e documentos. Apesar de o governo brasileiro se inspirar em modelos 

internacionais para construir suas políticas de transparência, acesso, boas práticas de gestão e 

combate à corrupção, o mesmo esqueceu-se de incluir nesta ampla concepção e em suas 

referências as autoridades arquivísticas diferentemente do vizinho modelo a Austrália. 

 De acordo com Iacovino (2017) o Canadá e a Austrália a partir da década de 1980 

começam a sofrer crises governamentais acerca das suas prestações de contas. Isto culminou 

em reformas legislativas para uma renovação democrática, ampliando desta forma a 

participação do povo na tomada de decisão e nos processos governamentais. Toda a discussão 

sobre um governo aberto foi articulada em reformas da lei de arquivo posicionando as 

autoridades arquivísticas e os arquivistas como agentes colaboradores dos órgãos de regulação 

concedendo-lhes a incumbência de estabelecer normas de gestão de documentos.  

 

 É importante notar que, na Austrália, as autoridades arquivísticas e os 

arquivistas começaram a ser vistos não como meros mantenedores de 

documentos históricos, mas como auditores, criadores de parâmetros e 

reguladores que atuam junto a outras instâncias de regulação, no intuito de 

proteger o interesse público por meio da identificação de questões de 

responsabilidade. (IACOVINO, 2017, p. 263). 

 

 No debate arquivístico nesta perspectiva australiana e canadense, o documento de 

arquivo participa de uma mesma função arquivística, não sendo particionado ora como 

elemento participante de uma dimensão memorial (documento memória) ora integrante de 

dimensão probatória (documento prova). Ambas as partições pertencem ao mesmo processo 

arquivístico, sendo elementos complementares. Segundo Iacovino (2017), essa segmentação 

jurisdicional arquivística é uma visão europeia sobre o documento de arquivo.  

 A visão europeia mencionada por Iacovino (2017) também é apresentada por Montejo 

U (1997) ao esclarecer que a arquivística administrativa está historicamente vinculada a uma 

arquivística histórica enraizada pelo historicismo e baseada em métodos históricos. Essa 

tradicional percepção conduziu os adeptos da escola europeia ao conceito de gestão de arquivos. 

Nesse sentido, eles consideram a autoridade arquivística apenas como domínio cultural cujos 

fundos documentais estão disponíveis para a pesquisa.   
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Para esta corrente teórica, o fundo de arquivo é a memória cultural que o 

arquivista deve receber do produtor e administrador de documentos. O 

arquivista só intervém das transferências de fundos, não na origem da 

produção documental. O fundo de arquivo recebido é um fundo consolidado, 

que o arquivista trata documentalmente para torná-lo disponível para pesquisa 

histórica. (MONTEJO U, 1997, p.51, tradução nossa). 

 

 É possível observar algo similar a esta corrente teórica europeia com a formação dos 

arquivos brasileiros. O governo brasileiro dentro das discussões sobre os aspectos de 

transparência, acesso e responsabilidade excluiu a autoridade arquivística e, desta forma, 

provocando um distanciamento criando uma lacuna entre os arquivos e sua importância de 

corroborar com os requisitos de transparência e gestão para os órgãos reguladores. Sousa (1997) 

faz uma análise sobre os arquivos da administração pública brasileira em uma tentativa de 

explicar a deformidade na formação dos arquivos. O autor define apenas duas formas de 

arquivo: os arquivos montados nos setores de trabalho e as massas documentais acumuladas, 

sendo esta uma situação predominante aos arquivos. 

 

A relação dos arquivos montados nos postos de trabalho com as massas 

documentais acumuladas é a de depósito. Estes últimos guardam aquilo o que 

foi considerado desnecessário manter nos primeiros. Não há organicidade, 

recolhimentos periódicos e controle do fluxo. A transferência se dá, 

principalmente, por questões relacionadas com o espaço físico e com o 

encerramento do ano em que os documentos foram produzidos ou recebidos. 

Secundariamente, a perda do valor administrativo e técnico, o encerramento 

de uma atividade e a falta de perspectiva de utilização futura norteiam essa 

passagem. (SOUSA, 1997, 5-6) 

 

 A grande discrepância do contexto brasileiro acerca dos seus arquivos e da gestão de 

documentos fundamenta-se no afastamento da autoridade arquivística dentro destes processos 

de gestão e na ausência de parâmetros normatizadores para aplicar e desenvolver a gestão de 

documentos. Como observamos, a leis foram idealizadas sob os modelos internacionais, mas 

os arquivistas não estão inseridos nesta discussão, apesar dos países salientarem a necessidade 

de boas práticas arquivísticas como responsabilidade para a gestão de documentos.   

  



45 

 

3 CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO: FUNÇÕES DA GESTÃO DE DOCUMENTOS 

 

3.1 O Conceito de Gestão de Documentos 

 

 A literatura apresenta o final do século XIX e o início do século XX como períodos 

importantes para a construção do conceito de gestão de documentos na Arquivologia. Este 

conceito está marcado pelas influências sociais da época, pelas mudanças tecnológicas, pelos 

efeitos destas modificações na criação e guarda de documentos e na resultante dicotomia 

provocada na área profissional da Arquivologia. 

 As alterações que impactavam diretamente a produção e o armazenamento dos 

documentos eram apresentadas por especialistas desde 1940. Brooks (1940) considerou que a 

taxa de acúmulo de documentos e o aumento exponencial da sua extensão eram influenciados 

e decorrentes do arquivamento mecânico, dos dispositivos de reprodução e da expansão das 

funções do governo. 

  

Mudanças nas tecnologias usadas para criação de documentos redundaram em 

dois problemas fundamentais para os arquivistas. O que se evidenciou de 

forma mais imediata foi a questão do volume: o aumento exponencial da 

quantidade de documentos produzidos pela burocracia da administração 

pública e que cresceu ainda mais à medida que os governos lidavam com as 

crises econômicas da primeira metade do século. (DINGWALL, 2017, p. 205)

  

  

 Os problemas consecutivos das mudanças tecnológicas daquele período provocaram aos 

arquivistas importantes desafios na sua atuação profissional. Conforme Dingwall (2017), os 

dois problemas apresentados aos arquivistas foram: o aumento exponencial da quantidade de 

documentos e a contínua transformação das estruturas burocráticas. Nesse sentido, surgiram 

respostas aos problemas que podem se constituir em modelos de gestão de documentos. 

 

A dificuldade mesmo óbvia a princípio, mas talvez ainda mais problemática, 

foi a operação por que passou a natureza do contexto administrativo. A 

contínua transformação das estruturas burocráticas do pós-guerra 

apresentaram novos desafios para os arquivistas em relação à descoberta e à 

compreensão do contexto de criação e o uso dos documentos, bem como à 

transmissão desse conhecimento contextual ao público que consultava esses 

documentos. (DINGWALL, 2017, p. 205). 

 

 Dingwall (2017) e MacNeil (2017) reconhecem que todas as mudanças provocadas no 

campo arquivístico decorrentes desta época “são um efeito e uma resposta às circunstâncias 
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históricas particulares”. Isto significa que o pensamento arquivístico se desenvolveu sofrendo 

as influências das mudanças tecnológicas e sociais provocadas pela Segunda Guerra Mundial. 

Nesse sentido, Jardim (1987) atribui essas significativas modificações aos países Estados 

Unidos e Canadá. 

 

Embora sua concepção teórica e aplicabilidade tenha se desenvolvido após a 

Segunda Guerra Mundial, a partir do E.U.A. e Canadá, a gestão de 

documentos possuía raízes já no final do século XIX, em função dos 

problemas então detectados nas administrações públicas destes dois países, no 

que se referia ao uso e guarda. Na primeira metade deste século, criaram-se 

comissões governamentais nos E.U.A. e no Canadá, visando a encontrar 

soluções para a melhoria dos padrões de eficácia no uso dos documentos, por 

parte da administração pública. Vale ressaltar que, durante esse período, as 

instituições arquivísticas públicas caracterizavam-se pela sua função de órgão 

estritamente de apoio à pesquisa, comprometidos com a conservação e acesso 

aos documentos considerados de valor histórico. (JARDIM, 1987) 

 

 A gestão de documentos pode ser considerada como um ato revolucionário para a 

Arquivologia. De acordo com Jardim (1987), “talvez nada a tenha revolucionado tanto quanto 

concepção teórica e os desdobramentos práticos da gestão ou a administração de documentos 

estabelecidos após a Segunda Guerra Mundial”. A afirmativa do autor se baseia, também, nos 

pressupostos históricos dos problemas que surgiram daquele período. No entanto, não podemos 

deixar de inserir nesta construção teórica as contribuições oriundas da Austrália. 

Muitos problemas foram identificados nas administrações públicas dos Estados Unidos, 

Austrália e Canadá a partir da metade do século XIX sobre o uso e guarda dos documentos. 

Jardim (1987) assinala que foi a busca por soluções para estes problemas práticos que fez criar 

as comissões governamentais destes países. Neste caso, especificamente para os Estados 

Unidos. 

 Possivelmente, também podemos considerar como um problema apresentado no período 

dentro do processo da construção do conceito de gestão de documentos, a questão da limitação 

da função das Instituições Arquivísticas. Elas estavam estritamente ligadas ao apoio à pesquisa, 

comprometendo-se apenas com a conservação e com o acesso aos documentos ditos históricos, 

atendendo apenas à pesquisa acadêmica. Por isso, Jardim (2015, p. 19) argumenta que a 

“arquivologia, nos seus elementos fundantes, é profundamente marcada pelas características 

nacionais do Estado moderno europeu”. 

 MacNeil (2017, p. 8) observa profundas mudanças acerca das razões da existência dos 

arquivos, destacando que anteriormente o arquivo tinha por objetivo atender ao Estado, pois 

“quando surgiram as primeiras instituições arquivísticas públicas, elas foram definidas e 
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defendidas como sustentáculos dos direitos do cidadão e do Estado e como laboratórios da 

história. A razão de ser de arquivar e dos arquivos era atender aos interesses do direito, da 

administração e da história”, porém, devido à ausência de organização e incapacidade de 

responsabilidade estatal, nos últimos anos se discute a incapacidade das entidades públicas e 

privadas de fornecer relatos das suas atividades através dos documentos trazendo à tona novas 

abordagens sobre a existência dos arquivos. 

 

Dado que o conhecimento arquivístico não se desenvolve como um projeto 

universalizante, mas, sobretudo, como um conjunto de respostas ao Estado 

nacional emergente, não chega a ser surpreendente que, ao longo do tempo, 

tenham surgido expressões como “arquivologia francesa”, “arquivologia 

canadense”, arquivologia brasileira” etc. Esses atributos, reconhecidos por 

parte da comunidade arquivística à arquivologia produzida em distintos 

países, sugerem a ideia de que uma disciplina científica pode, em termos 

epistemológicos, ser classificada em decorrência de características nacionais. 

Evidentemente, as circunstâncias histórico-sociais de cada país resultaram em 

diferentes formas de institucionalização da arquivologia desde o século XIX. 

“Tradições arquivísticas” nacionais foram forjadas sob tais circunstâncias. 

(JARDIM, 2015, p.20) 

 

 Por isso, Jardim (2015, p. 20) admite que o conhecimento arquivístico não se desenvolve 

de forma universal e, desta forma, esta afirmativa não se distância da construção do conceito 

de gestão de documentos, reconhecendo que o conceito de gestão de documentos é “um dos 

territórios arquivísticos mais diversificados, sujeito a distintas percepções teóricas e práticas. 

Aliás, o pressuposto da gestão de documentos como parte da arquivologia, não é sequer uma 

percepção universal da comunidade arquivística”. 

 Nessa perspectiva, levamos em consideração o argumento de Dingwall (2017) e 

MacNeil (2017) ao identificar que a construção do conceito de gestão de documentos foi uma 

resposta às circunstâncias históricas decorrentes da Segunda Guerra Mundial, que desenvolveu 

dois modelos de gestão de documentos: o modelo do ciclo vital e o modelo do continuum.  

 O modelo do ciclo vital é um modelo criado análogo à vida, aproximando o Arquivo a 

um ser que possui vida própria, cuja acumulação dos seus documentos é natural ao longo do 

tempo. A trajetória desse modelo é marcada por etapas ou idades que determinam a vida dos 

documentos em uma entidade. Inicialmente, esse modelo foi lançado pelo arquivista francês 

Yves Pérotin, em 1961, denominado a teoria das três idades dos arquivos, contudo, 

posteriormente, “os canadenses rebatizaram como ciclo de vida dos documentos e os 

australianos, como continuum”. (DELMAS, 2010). 
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 Apesar de não encontrar consenso na literatura arquivística acerca da origem do conceito 

de gestão de documentos, muitos autores atribuem que o modelo do ciclo vital é oriundo dos 

Estados Unidos, isto é, uma metodologia norte-americana de gestão de documentos. Contudo, 

outros atribuem como precursor o britânico arquivista Sir Charles Hilary Jenkinson com a 

publicação do Manual de Administração de Arquivos. (DINGWALL, 2017, p. 207). 

 Foi Hilary Jenkinson quem reagiu acerca das dificuldades de organização e acumulação 

de documentos dentro das organizações governamentais, enfrentando os novos problemas de 

ausência de espaço com respostas de ordem prática com a criação do arquivo intermediário. 

Conforme, Dingwall (2017) “em termos simples, eles não possuíam um espaço suficiente para 

armazenar todos os documentos que eram produzidos. A solução foi a criação do arquivo 

intermediário”. 

 Por outro lado, outros autores, atribuem ao norte-americano Philips Coolidge Brooks o 

pioneirismo da teoria das três idades inserindo este princípio em seu país e, em seguida, ao 

historiador belga Carlos Wyffels uma melhor abordagem desta teoria. (SCHMIDT, 2015, 

p.125). Também, existem outros autores, que atribuem a exposição da teoria das três idades à 

Comissão Hoover, contando também com o alemão Ernst Maximiliam Posner e o norte-

americano Theodore Roosevelt Schellenberg a disseminação deste conceito na década de 1940 

nos Estados Unidos e na França foi difundido pelo francês Yves Pérotin. 

 Essa nova prática arquivística que emergiu no cenário anterior e posterior à II Guerra 

Mundial provocou uma dicotomia na área profissional da Arquivologia, originando dois tipos 

de profissionais especializados: o arquivista do arquivo corrente e o arquivista do arquivo 

permanente. Além disso, os novos e diversificados tipos de documentos que se inseriam no 

cotidiano daqueles profissionais construiu um novo conceito para os documentos institucionais. 

 

As práticas que surgiram durante e após a segunda guerra mundial em resposta 

aos problemas de organização documental característico do período montaram 

uma estrutura para conceitualizar documentos institucionais. O traço mais 

significativo foi a separação das responsabilidades de trabalho entre duas 

profissões: o arquivista do arquivo corrente, cujo enfoque é incrementar 

eficácia organizacional por meio do bom gerenciamento de documentos 

necessários para fins de cumprimento de atividades correntes, e o arquivista 

do arquivo permanente, cujo enfoque era atender aos interesses da 

comunidade de pesquisadores através da seleção e disponibilização de 

documentos relevantes para fins de pesquisa. (DINGWALL, 2017, p. 208-

209). 

  

 A palavra dicotomia foi um termo recorrente empregado na literatura arquivística para 

explicar e contextualizar os fatores que contribuíram para a construção do conceito de gestão 
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de documentos. O vocábulo tem como acepção conceituar uma segmentação de partes, um 

aspecto de divisão que significa “na dialética platônica, partição de um conceito em dois outros, 

gêneros contrários e complementares”. (HOUAISS, 2009). 

 Nesse sentido, foram dois os aspectos que provocaram bifurcações na arquivística 

contribuindo com modificações no campo, sendo o primeiro aspecto ligado à concepção ao 

abordar o documento e, como segundo aspecto, acerca da atuação do arquivista neste cenário.  

 A primeira bifurcação refere-se a questão de enxergar o documento com duas definições 

distintas, construindo uma lacuna com o documento histórico e um documento administrativo. 

A segunda bifurcação provocada com este movimento foi atribuída à prática na organização 

dos documentos, ao construir dois tipos de profissionais:  records management e achirves. A 

dualidade configura uma marca para o conceito de gestão de documentos.  

 

Esses novos usos atrelados aos arquivos, às iniciativas de gestão documental, 

à valorização dos documentos administrativos, bem como às teorias para 

avaliação dos documentos, estavam visivelmente acontecendo principalmente 

nos países americanos desenvolvidos, ou seja, Estados Unidos e Canadá. 

Vivia-se então, em termos de arquivo como instituição e serviço, a dualidade 

entre o caráter cultural e histórico, preconizado pelos europeus e símbolo da 

Arquivologia Clássica, e uma nova perspectiva, oriunda de solo americano e 

posterior ao término da Segunda Guerra Mundial, a do arquivo como serviço 

administrativo, a grande descoberta da Arquivologia Moderna. (SCHMIDT, 

2015, p. 124-125). 

 

 A teoria das três idades ou ciclo vital conceitua que os documentos de um arquivo 

passam por três sucessivas idades ou etapas: a idade dos arquivos correntes, idade dos arquivos 

intermediários e a idade dos arquivos permanentes ou definitivos. Essas etapas simbolizam cada 

estágio de um documento de arquivo, conforme as descrições abaixo, considerando a passagem 

e a situação do documento de arquivo no tempo. 

 

 Idade dos arquivos correntes: etapa em que os documentos são criados e usados para o 

cotidiano da entidade. 

 Idade dos arquivos intermediários: etapa em que os documentos não são usados com 

frequência, porém precisam ser conservados para amparar as obrigações e prescrições 

administrativas, legais, fiscais e sociais. 

 Idade dos arquivos permanentes ou definitivos: etapa em que os documentos são 

guardados e mantidos por decisão, passando por tratamento técnicos da descrição e 

arranjo.  
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  É importante destacar que, entre as etapas da idade do arquivo intermediário e da idade 

do arquivo permanente, encontra-se a avaliação dos documentos de arquivo. A avaliação é o 

procedimento utilizado para decidir quais os documentos serão destruídos e quais serão 

preservados e mantidos para o futuro. 

 Semelhantemente, Llansó Sanjuan et al. (2006) assinala que o ciclo de vida é uma 

expressão que ilustra o trânsito dos documentos ao longo das fases de: atividade, semi-atividade 

e inatividade. Por sua vez, completado por Dingwall (2017) ao esclarecer que “o modelo do 

ciclo vital é uma representação linear dos estágios da existência de um documento, começando 

com a sua criação em algum departamento de alguma entidade e terminando em sua destruição 

ou com sua preservação permanente no arquivo”. 

 

No âmbito da gestão documental, o termo procura estabelecer um paralelismo 

com um organismo vivo, no sentido em que nasce (no escritório de produção), 

se desenvolve (apresenta uma utilidade administrativa) e morre (seu valor 

administrativo desaparece e adquire valor testemunhal). Cada uma das fases 

do ciclo é encontrada em um tipo de arquivo: arquivo de gerenciamento ou de 

escritório, arquivo intermediário e arquivo histórico. (LLANSÓ SANJUAN et 

al., 2006, p. 246, tradução nossa). 

 

 O modelo da gestão de documentos baseado no ciclo vital sob os parâmetros descritos 

de ativo e semiativo foi uma maneira de diferenciar as necessidades institucionais de contexto 

de produção e classificação, dos interesses de conservação. Eles equivalem respectivamente as 

fases corrente e intermediária. Segundo Dingwall (2017), trata-se de uma maneira de equilibrar 

a frequência de uso e busca do documento que foi gerado por uma atividade, da “necessidade 

institucional de preservar o documento por outras razões (como comprovação da atividade e 

não como participante ativo na realização da ação ou como integrante do processo mais amplo 

de que a atividade foi apenas uma parte)”. Desta forma, a passagem do documento corrente 

para o intermediário é engatilhada pela transferência de documentos. Além disso, o autor 

acrescenta que em cada uma das fases que se apresenta no ciclo vital existe uma definição 

daquela determinada fase e uma valoração do estágio do documento.  

 

 Documento corrente: documentos que estão sujeitos a tramitação administrativa e são 

de uso frequente por parte da unidade produtora de documentos. Estes documentos 

apresentam um valor primário máximo e sua atuação administrativa no escritório está 

em plenitude. 
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 Documento intermediário: documentos que havendo esgotado o prazo estabelecido para 

sua permanência no arquivo da unidade produtora são transferidos para sua 

conversação. A semi-atividade dos documentos se mantêm e esses documentos 

apresentam valor primário atenuado, em contraposição do valor primário máximo que 

tem a atuação administrativa na unidade produtora. 

 Documento permanente: documentos que manifestam qualidade de ser íntegros para a 

investigação histórica, uma vez esgotado seu interesse puramente administrativo. Estão 

presentes nestes documentos um valor secundário, em contraposição ao valor primário 

que apresentam os documentos correntes e intermediários. 

 

 Utilizando-se de uma nova interpretação sobre a gestão de documentos, o modelo do 

continuum foi desenvolvido por críticos ao modelo do ciclo vital e aperfeiçoado na Austrália, 

podendo ser compreendido como uma alternativa para as inconsistências deixadas na adoção 

do modelo do ciclo vital.  

 

Em resposta a muitos dos pontos fracos percebidos no âmbito do modelo do 

ciclo vital, alguns membros da comunidade arquivística começaram a 

repensar sua aplicabilidade. Surgiram apelos em prol da adoção de uma visão 

mais holística das atividades arquivísticas como alternativa à sensação de 

compartimentalização dessas atividades realizadas dentro do modelo do ciclo 

vital. A palavra mais usada para descrever essa reconfiguração foi o 

continuum. (DINGWALL, 2017, p.216) 

 

 As insatisfações geradas pela adoção das práticas ao modelo de ciclo vital surgiram pela 

ausência de medidas corretivas eficazes para ajustar a metodologia, pelo descontentamento de 

muitos sobre a fragmentação do ciclo onde os documentos são divididos em partes pré-

estabelecidas e, por fim, toda a situação é agravada pela dicotomia profissional ora construída 

que provocava uma fenda no desenvolvimento da prática arquivística. 

 De acordo com Dingwall (2017) o desenvolvimento do conceito do modelo do 

continuum tem raízes na Austrália com os arquivistas Ian Maclean e Peter Scott desde meados 

de 1950-1960, pois eles receberam de forma receptiva essa nova percepção ao atuarem no 

Arquivo Nacional da Austrália. E, posteriormente, nas décadas seguintes, o modelo foi 

aperfeiçoado por pesquisadores da Universidade de Monash e por Frank Upward. Desta forma, 

podemos compreender que o modelo do continuum se estabelece em dois momentos, o primeiro 

momento pautado pela complexidade das relações de proveniência e, um segundo momento, 

acerca dos documentos digitais. 
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 O primeiro momento da construção do modelo do continuum ocorre diante das 

dificuldades enfrentadas pelos arquivistas ao tentar aplicar as práticas de gestão de documentos 

no modelo do ciclo vital dentro do Arquivo Nacional da Austrália. Nesta ocasião, os arquivistas 

não conseguiam aplicar de forma consistente a metodologia devido a um contexto burocrático 

fluídico com relações complexas de proveniência que se configura em um campo de funções 

livres e horizontais. Conforme Dingwall (2017, p. 213) “as estruturas organizacionais dos 

governos e das empresas cresceram em complexidade, afastando-se das formações burocráticas 

weberianas do século 19 e optando pela distribuição de tarefas por toda a estrutura em 

detrimento do modelo estritamente hierárquico”. 

  Diante destas circunstâncias, Ian Maclean e Peter Scott, em particular, rejeitam o 

conceito de fundo e introduzem o sistema de séries, também denominado de sistema australiano 

de série, que será tratado com mais profundidade em outro capítulo. Em síntese, o objetivo da 

adoção do sistema de séries era reformular os princípios tradicionais arquivísticos (proveniência 

e ordem original), enfatizar o documento como prova de atividades, contrapor o conteúdo 

temático do ciclo vital aproximando o arquivista ao processo de criação do documento, ou seja, 

articular as práticas arquivísticas records manegement versus archives. 

 Por outro lado, a fragmentação do modelo do ciclo vital que constrói fronteiras pré-

estabelecidas para os documentos, tornava problemático e desafiador gerenciar e preservar os 

documentos digitais e eletrônicos. Neste contexto, começa a ficar perceptível uma natureza 

diferente em relação a esses documentos, incluindo os aspectos da prática em relação ao acesso 

e ao uso destes documentos. “Os documentos digitais possuem capacidade instantânea de atuar 

em funções diversas da simples participação nas atividades das entidades produtoras”. 

(DINGWALL, 2017, p. 215). 

 Então, diante deste cenário, surge o segundo momento do modelo do continuum, 

aperfeiçoado na década de 1990 por pesquisadores ligados a Universidade de Monash, 

incluindo Frank Upward. Essa mudança no paradigma sobre a gestão de documentos é um 

aprimoramento do conhecimento anterior sendo uma nova percepção que atualmente é utilizada 

na Austrália, também denominada de Records continuum. 

 A teoria concebida em 1996 por Frank Upward foi desenvolvida para atender as 

questões acerca do valor de prova dos documentos em ambientes digitais e para ampliar a 

definição do arquivo neste cenário. Segundo Schmitd (2015, p. 158-159), a ferramenta 

desenvolvida por Frank Upward possibilitou “ensinar sobre as problemáticas relacionadas ao 

valor de prova para os documentos de ambiente eletrônico” desfazendo a concepção de 

custódia. Todas as atenções estavam voltadas para o documento e suas informações “em relação 
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à manutenção do valor de prova, de registro de transações e suas integrações, ampliando assim 

a definição de arquivo para uma entidade lógica, sendo mais uma representação intelectual do 

que necessariamente materialização”.   

 Nessa perspectiva dos modelos de gestão de documentos, Dingwall (2017) pontua as 

distinções sobre a metáfora orgânica do modelo do ciclo vital e a equivalência do modelo do 

continuum aos processos administrativos. Assim, apresentamos os resumos de ambos os 

modelos nos quadros abaixo: 

 

Quadro 3 – Gestão de documentos – modelo do ciclo vital 

Modelo 1 – Ciclo Vital Metáfora Orgânica 

- Modelo desenvolvido para tratar o volume documental nas instituições 

- Metodologia norte-americana 

- Criação do arquivo intermediário 

- Surgimento de 2 profissionais (records managers x archivists): dicotomia profissional 

- Os estágios do arquivo corrente são distintos dos arquivos intermediários 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 4 – Gestão de documentos – modelo do continuum 

Modelo 2 – Continuum “Processos” 

- Modelo desenvolvido para responder as inadequações acerca do tratamento técnico do 

modelo 1. 

- Incapacidade de lidar com os documentos digitais. 

- Jogam com as formas em que os processos de organização arquivística. 

- Percepção sobre problemas de proveniência e complexidade burocrática. 

- Rejeição ao conceito de fundo e aplicação do sistema de séries. 

- Apelo para aproximar novamente os 2 profissionais (arquivista corrente e permanente) 
Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Para MacNeil (2017) o modelo do ciclo vital foi uma metodologia desenvolvida para 

solucionar os problemas apresentados no século XX, ou seja, havia um problema de gestão que 

coincidia com o excesso de documentos administrativos nas instituições públicas e, por outro 

lado, o modelo do continuum foi uma resposta para os problemas expostos no século XXI, 

sendo outro problema na gestão de documentos, porém focados para os documentos digitais. 

Isto significa que neste período havia muitas dificuldades na gestão dos documentos digitais e 

no tratamento deste documento no fluxo das estruturas administrativas.  

 

O modelo baseado no ciclo vital foi uma resposta ao problema de gestão de 

uma superabundância de documentos institucionais a partir de meados do 

século XX. Já o modelo do continuum, por sua vez, desenvolveu-se a partir da 

dificuldade de gestão dos documentos digitais e do tratamento da fluidez das 

estruturas administrativas no final do século XX e no início do século XXI. 

Da mesma forma, os atuais debates da arquivologia sobre as relações entre 
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arquivos, responsabilidade e memória são espelho de discussões sociais e 

culturais mais amplas relativas a questões de interesse público e de políticas 

de memória e de esquecimento. (MACNEIL, 2017, p.14-15). 

 

 Portanto, como apresentado, podemos perceber que tanto Digwall (2017) quanto 

MacNeil (2017) consideraram os modelos de gestão de documentos (ciclo vital e continuum) 

metodologias de gestão desenvolvidas para viabilizar uma solução racional, eficiente e eficaz 

aos documentos produzidos e mantidos nos arquivos, ou seja, providenciar uma melhoria e 

aperfeiçoamento à gestão de documentos das instituições produtoras de documentos. 

 

Os modelos empregam duas metáforas claramente distintas. De um lado, fico 

modelo do ciclo vital, que evoca uma metáfora orgânica em que os 

documentos existem como objetos que vivem uma vida completa; os 

documentos viajam numa linha de tempo que os leva da criação à destruição 

ou à preservação num arquivo. Do outro lado, estão modelo do continuum, 

que traz à mente noções de gradientes de tempo e espaço desprovidos de 

divisões atomistas ou direções preferenciais e que jogam com as formas em 

que os processos de organização arquivística podem existir no interior do seu 

espaço de pensamento. (DINGWALL, 2017, p. 206). 

 

 

 Ambos os modelos de gestão de documentos apresentados, modelo do ciclo vital e 

modelo do continuum, têm suas contribuições e relevâncias na construção do conceito de gestão 

de documentos, assim como, no desenvolvimento das práticas metodológicas da arquivística. 

Cada país enfatizando e contribuindo com um aspecto da gestão de documentos: Estados 

Unidos, deixando como herança central das ferramentas da gestão de documentos o plano de 

classificação e a tabela de temporalidade; a Austrália, viabilizando um conjunto de normas e 

procedimentos das práticas arquivísticas, tornando-se modelo para construção e 

desenvolvimento da ISO 15489 e, não esquecendo, o Canadá com as abordagens da arquivística 

integrada buscando elevar a cientificidade da disciplina. 

 A arquivística integrada é uma corrente do pensamento arquivístico que surge no 

Canadá aproximadamente na década de 1980 representada pelos arquivistas Carol Couture, 

Jean Yves Rousseau e Jacques Ducharme. Além de possuir muitos pontos semelhantes ao 

modelo do continuum, também busca valorizar e elevar a pesquisa enquanto método científico 

para solucionar problemas arquivísticos contemporâneos que estejam próximos às 

especificidades e as realidades de cada país, ampliando as discussões teóricas e práticas da área. 

 Para Schmitd (2015, p. 160), a corrente pretende inserir a gestão da informação na 

discussão teórica da gestão de documentos e, para isso, “revisitam conceitos, princípios e teorias 

arquivísticas, considerando que a classificação pode ocorrer em qualquer etapa das três idades 
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e não apenas quando da chegada do documento ao arquivo”. Por sua vez, reforçam as 

concepções dos valores primários e secundários na integridade dos documentos e do fundo 

arquivístico.  

Definitivamente, podemos observar que todas as soluções formuladas em modelos, 

sejam eles no ciclo vital ou do continuum ou, por ventura, em uma nova perspectiva da 

arquivística integrada, todos são respostas e efeitos dos problemas que foram e estão sendo 

apresentados à arquivística que se alinham a fim de alcançar objetivos.  

 

  

3.2 Os Objetivos da Gestão de Documentos 

  

 Dentro da discussão sobre gestão de documentos, independentemente de tentar 

determinar quem originou o conceito, é importante compreender as motivações e as influências 

que contribuíram para construir a expressão e gerar a tal bifurcação profissional. Estão 

intrínsecos ao conceito os aspectos de racionalização, economia e eficácia. Conforme Heredia 

Herrera (2007, p. 87), a expressão e o conceito de gestão de documentos são reconhecidos a 

partir de 1941 nos Estados Unidos por meio da implementação dos procedimentos a partir de 

ações de economia e eficácia pela Sociedade Arquivista Americana (Society of American 

Archivist), sendo “uma atenção arquivística aos documentos administrativos”. 

 A gestão de documentos colaborou com as funções arquivísticas em diversas formas, 

como, por exemplo: para garantir que políticas e atividades fossem adequadamente 

documentadas; para assegurar que os documentos transitórios e inúteis fossem eliminados, não 

sendo transferidos ao arquivo permanente; promover melhor organização dos documentos 

correntes, caso fossem transferidos ao permanente e, também, para estabelecer critério para a 

construção do patrimônio documental. (JARDIM, 1987). 

 Os pressupostos discriminados acima estão vinculados à concepção da eficiência das 

administrações públicas. Conforme Jardim (1987), paralelo à construção do conceito de gestão 

de documentos, “iniciava-se a era da chamada administração científica, em que Frederick 

Taylor e Frank Gilbreth procuravam mostrar aos administradores como racionalizar o processo 

administrativo, desenvolvendo suas atividades de forma menos dispendiosa, melhor e mais 

rápida. A palavra-chave das administrações daqueles países, sobretudo dos E.U.A., passou a 

ser eficiência”. 
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 Para Schmidt (2015), foi por meio da promulgação da lei de arquivos em 1950 pelo 

governo americano que se evidencia a doutrina de gestão de documentos focando na eficácia 

administrativa.   

 

Iniciativa importante foi a promulgação da lei de arquivos pelo governo 

americano em 1950, estabelecendo a doutrina americana de gestão de 

documentos, isto é, a Records Management – focada na eficácia 

administrativa e que estabelecia práticas diferentes dos Documents – focado 

nos documentos de valor histórico. Essa doutrina ultrapassou o seu país e 

influenciou a reforma dos arquivos ingleses em 1952 e também o modelo de 

gestão de documentos no Canadá. Outra iniciativa importante foi a criação, 

em 1951, da revista Archivum pelo recém-criado Conselho Internacional de 

Arquivos (CIA). (SCHMIDT, 2015, p. 124-125). 

      

 O conceito de gestão de documentos é apresentado e analisado por Jardim (2015) em 

diferentes percepções e tradições arquivísticas dos mais variados países. Para efetuar esta 

análise, o autor seleciona o conceito de gestão de documentos de glossários e dicionários de 

Arquivologia, dividindo-os em quatro grupos. Representando por quadros, os grupos reúnem 

os conceitos de gestão de documentos em matrizes, separando-os em: matrizes de países anglo-

saxônicos, matrizes de países francófonos, matrizes de países espanhóis e matrizes de países de 

língua portuguesa. 

 Apesar de não identificar consenso no conceito de gestão de documentos, Jardim (2015, 

p. 28) observa uma convergência teórica e uma frequência de termos associados aos objetos, 

ações e aos objetivos da gestão de documentos, assinalando que “os termos mobilizados na 

amostragem refletida nos quadros anteriores apontam para uma razoável confluência teórica 

em termos do objeto, ações e objetivos da gestão de documentos”. 

 

Quadro 5 – Objetivos da gestão de documentos 

Matriz Países Objetos Ações Objetivos 

Anglo-

saxônicos 

EUA 

Inglaterra 

Canadá 

Austrália 

A produção, 

manutenção, uso 

e destinação de 

documentos 

Planejamento, controle 

e direção; ênfase na 

dimensão gerencial da 

gestão de documentos 

Economia e a 

eficiência 

Francófonos França 

Canadá 

(Québec) 

 

A produção, 

conservação, uso 

e destinação de 

documentos 

Controle Eficácia 

(mencionado 

uma vez) 
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Espanhóis Colômbia 

Costa Rica 

Espanha 

México 

 

A produção, uso, 

manutenção, 

conservação, 

controle físico e 

intelectual 

de documentos 

íntegros, 

autênticos e 

confiáveis. 

O controle, o 

planejamento, e a 

análise da produção, 

tramitação, uso e 

informação contida nos 

documentos. 

Eficiência e 

estabelecimento 

de normas 

Portugueses Brasil 

Portugal 

A produção, 

tramitação, 

classificação, uso, 

avaliação e 

arquivamento 

Controle Eficácia, a 

eficiência e a 

racionalização e 

preservação do 

patrimônio 

documental de 

interesse 

histórico-

cultural (este 

mencionado 

uma vez) 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Após a demonstração dessas similaridades, podemos observar que a implantação prática 

da gestão de documentos é focada nos aspectos de eficácia, eficiência, racionalização, economia 

e normatização. Todos esses pontos devem ser considerados para que seja possível a aplicação 

da gestão de documentos. Nesse sentido, Jardim (2015, p. 29) ressalta que “[...] é com a devida 

atenção e sem deixar levar-se em referências prescritivas que o arquivista deve renovar 

constantemente a discussão e, se necessária, a prática da gestão de documento”, observando 

uma necessária renovação constante da prática arquivística.  

 Por outro lado, de acordo Dingwall (2017), “o plano de classificação e a tabela de 

temporalidade são materialização do modelo do ciclo vital dentro de uma instituição em 

particular. É através do ato da destinação, como é previsto na tabela, que se define a interface 

entre o mantenedor de arquivos correntes da instituição e o mantenedor de seus arquivos 

permanentes”. Isto significa que o plano de classificação e a tabela de temporalidade são 

instrumentos fundamentais para a gestão de documentos. 
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3.3 Avaliação e Classificação as Funções da Gestão de Documentos 

 

3.3.1 Avaliação 

 

 A avaliação fundamenta-se na necessidade de construir uma solução para o acúmulo de 

documentos que crescia de forma vertiginosa nos arquivos. A proposta de avaliar os 

documentos administrativos atribuindo-os valores foi uma proposição moderna adotada na 

época para o tratamento arquivístico, sendo reformulado pelo arquivista norte-americano 

Theodore Roosevelt Schellenberg. 

 Schellenberg, contemporâneo de Jenkinson, baseou muitos dos seus ideais através das 

proposições de Jenkinson, contudo, ampliando de forma significativa os fatores sobre 

avaliação. De acordo com Schmidt (2015, p. 128) Schellenberg “inserido na perspectiva dos 

novos documentos e da gestão documental regulamentada em seu país, entende por records os 

documentos modernos e por archives os que foram selecionados para guarda permanente”, 

criando desta forma uma mudança na concepção da avaliação na gestão de documentos. Nessa 

direção, observo que essas novas contribuições trazidas por Schellenberg estão inseridas no 

reconhecimento de uma estrutura organizacional administrativa flexível em que se recomenda, 

constantemente, como ideal e apropriado construir instrumentos (plano e tabela) sob parâmetros 

das funções e atividades administrativas. 

 Segundo Schellenberg (2006, p. 135) a lista de eliminação e a tabela são instrumentos 

que compõe um plano de destinação, cujo objetivo é alcançar um entendimento entre a 

organização administrativa e a instituição arquivística que resulta em uma autorização referente 

à destruição e à preservação dos documentos. O autor alerta que o plano de destinação “não é 

um plano de ação que vise somente à destruição; visa, ao contrário, sobretudo, assegurar a 

preservação de certos documentos. Assim, não cobre apenas os documentos que careçam de 

valor; tanto cuida dos documentos que possuem valor, quanto dos que não possuem”. 

 A lista de eliminação é um instrumento fácil de preparar e executado em uma única vez, 

constituindo-se em uma operação de descarte único que precisa ser rapidamente executado por 

um órgão que tenha necessidade imediata de destruir os documentos acumulados ou em 

determinado prazo. Por outro lado, a tabela é um instrumento complexo que reconhece todos 

os documentos de um órgão preocupando-se com o descarte futuro e com os intervalos de 

tempo, definindo o destino de cada documento, sendo uma eliminação ou uma transferência 

para um arquivo temporário ou para um arquivo permanente. 
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  Planejar a destinação significa determinar o destino final do documento de arquivo 

emitindo um julgamento de valor sobre o qual será destruído ou transferido. Para chegar a este 

juízo, torna-se necessário analisar o valor do documento, estabelecendo-se um fator chave da 

avaliação. Este cuidadoso trabalho de análise irá determinar o valor de uso futuro do 

documento: valor administrativo, legal/jurídico e fiscal, daqueles que possuem valor de 

pesquisa/histórico. 

 Heredia Herrera (2007, p. 105) reconhece de forma unânime que são atribuídos valores 

aos documentos, definindo-os em primários e secundários. O valor primário (administrativo, 

fiscal e jurídico) tem finalidade imediata e o valor secundário (informativo/informação e 

histórico) obedece outras motivações. Contudo destaca que são os textos normativos que 

regulam e amparam o trabalho de análise de valoração dos documentos. Também acrescenta 

que os documentos podem ser distinguidos por sua prioridade de uso, ou seja, todos os 

documentos são administrativos em seu sentido amplo, porém nem todos alcançam a categoria 

de histórico. Neste caso, o caráter administrativo do documento relaciona-se com a vigência 

administrativa e sua alteração é determinada pelo procedimento. Por isso, a autora afirma que 

em, praticamente, todo documento de arquivo existe o valor administrativo e o informativo, 

porque são inerentes a sua natureza. Entretanto, para definição dos prazos e qualidades dos 

documentos é considerada a vigência administrativa, compreendendo os valores fiscal e 

jurídico como modalidades desta vigência, e para os demais a vigência da extensão da 

informação. 

 

 Valor Fiscal: atribuição aos documentos econômicos que estão sujeitos a 

procedimentos fiscais.  

 Valor Legal/Jurídico: atribuição aos documentos que tenham evidências fundamentais 

para garantir os diretos e deveres da administração e dos cidadãos. 

 Valor Histórico: documentos que reconstroem a história da instituição, de uma pessoa, 

ação ou tema considerando-os testemunho ou prova das funções essenciais e que 

assegure informações sobre a política, os procedimentos e a organização da instituição 

e/ou pessoa. 

  

 Esses pressupostos de valoração dos documentos foram apresentados por Brooks (1940) 

no início do século XIX ao tentar traçar e enumerar um conjunto de métodos padronizados que 

serviria de base à seleção de documentos de arquivo. Os princípios apresentados por Brooks 

(1940) sobre a importância de selecionar documentos revelam sua preocupação com a eficiência 



60 

 

dos serviços das instituições arquivísticas para fins da pesquisa. Desta forma, o autor sugere 

atacar a seleção dos documentos na sua criação, pois acredita ser difícil controlar todos os dados 

de pesquisa somente quando os documentos são transferidos às instituições. Além disso, 

argumenta que a precariedade dos serviços arquivísticos está relacionada à ausência de um 

programa contínuo de avaliação de documentos, ressaltando que a responsabilidade sobre a 

seleção dos documentos é recíproca para quem cria e para quem guarda o documento, ou seja, 

para o records e para o archives. 

 Nessa perspectiva, o programa contínuo de avaliação de documentos, no entanto, 

referindo-se à seleção de documentos para guarda permanente, é destacado alguns pontos ideais 

e uma sequência de métodos de arquivamento necessários para obter a eficiência do programa 

de seleção. Para os pontos ideais destacam-se: a seleção deve ser contínua; é necessário 

reconhecer os valores futuros dos materiais de pesquisa; a avaliação deve ser inteligente à 

medida que os documentos acumulam; deve-se encorajar os métodos inteligentes da seleção de 

documentos para guarda permanente e o foco da seleção é na criação dos documentos. Do 

mesmo modo, para os métodos de arquivamento são enumerados da seguinte maneira: 

 

1. O criador do documento também pode servir como agente do arquivamento. 

2. Os sistemas de arquivamento são concebidos essencialmente visando à eficiência 

administrativa. 

3. A transferência deve ser organizada e ordenada, o material deve estar identificado e 

avaliado prevendo as datas-limites.  

4. Separar os originais das cópias, isto é, isolar o material de referência daqueles que são 

arquivados como registro. 

5. Sugestão da participação do Protocolo. 

6. As ações para o acúmulo em relação a dificuldade de espaços: reprodução dos 

documentos em microfilme e/ou amostragem representativa. 

7. Definir as categorias de valor: uso administrativo do documento para uma administração 

eficiente e sua proteção contra reivindicações de todos os tipos (valor com relação ao 

órgão de origem) ou possuir um planejamento de registro de dados para o seu 

arquivamento considerando as operações e transições da organização e de indivíduos 

(valor histórico). 
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 Além de todos os pontos de importância destacados acima para um programa de 

avaliação, Brooks (1940) também salienta a importância de aumentar a necessidade de 

referenciar melhor os materiais, de estudar o relacionamento dos documentos de arquivo 

considerando-o em seu conjunto e não como item isolado e de aprofundar estudos que 

conduzam as práticas comuns de representar as funções do Governo. Em outras palavras, o 

autor já reconhecia o contexto de produção, a noção de conjunto e de representar os documentos 

por meio das funções da organização.  

 Nesse sentido, o plano de destinação sugerido por Schellenberg (2006, p. 136) analisa 

todos os documentos produzidos de uma organização apresentando todos os grupos de 

documentos que compõem os variados níveis administrativos e “devem ser descritos em relação 

às funções, às atividades ou aos assuntos a que são pertinentes e em relação aos tipos”.  

 A tabela é proposta por Schellenberg em 1938, pois ele reconhece que a estrutura 

administrativa é versátil, recomendando que sejam considerados fatores de padronização e 

simplificação dos processos administrativos e a classificação e o arquivamento de documentos 

de uso corrente como extremamente necessários à destinação.  

 Esta atenção à classificação é revelada como o primeiro atributo no processo de 

avaliação, pois os documentos devem estar devidamente identificados e classificados, 

considerando que a classificação se faz necessária às decisões relativas à destinação de 

documentos. Schellenberg (2006) considera como ideal criar classes e unidades de 

arquivamento de acordo com a função e a atividade ou ao assunto. Acrescentando que devem 

respeitar os princípios da classificação para criar as unidades de arquivamento. Em particular, 

salienta que, para se construir uma base segura para eliminar, deve-se alcançar o nível da 

atividade e, em nenhum momento, descrever os documentos em termos gerais. Principalmente, 

tratando-se de documentos de arquivos financeiros e assuntos fiscais.   

 

O grau de pormenores na descrição dos documentos, numa tabela de descarte, 

deve ser o necessário para proteger os interesses da repartição que os produziu. 

Os documentos pertinentes a assuntos fiscais devem ser descritos 

precisamente devido a esse motivo. Uma destruição indevida pode causar aos 

funcionários executivos dificuldades de ordem administrativa, prejuízos 

financeiros ou responsabilidade perante a lei. (SCHELLENBERG, 2006, p. 

142) 

 

 Observa-se que todos os pontos de importância destacados por Brooks (1940) são 

contribuições que estão presentes no plano de destinação sugerido por Schellenberg (2006), 

porém, estes focados para documentos administrativos (records). De qualquer maneira, 
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contemporâneos e preocupados em propor soluções para seus arquivos, Brooks focalizando a 

instituição arquivística (archives) e Schellenberg para os documentos administrativos (record). 

Ambos previam a necessidade de representar os documentos de uma maneira que pudesse 

demonstrar e representar os documentos de arquivo por meio das funções e atividades das 

organizações.  

 

 

3.3.2 Classificação  

 

 Para se afastar das abordagens teóricas e metodológicas tradicionais oriundas da 

biblioteconomia que influenciaram significativamente a terminologia arquivística, muitos 

autores têm se esforçado cada vez mais para utilizar o termo classificação arquivística até 

mesmo para construir um consenso terminológico no pensamento arquivístico. 

  A classificação na Arquivística ainda é um assunto pendente de discussão e suas 

questões metodológicas ainda continuam em construção dentro da área, apesar de 

extremamente significante dentro do processo arquivístico, sendo uma função facilitadora de 

todas as outras operações documentais: ordenação, avaliação, descrição, indexação, entre 

outras. 

 Até a metade do século XIX os arquivos ainda eram submetidos a métodos 

classificatórios de acordo com critérios temáticos. Nesta época a Arquivística ainda não era 

considerada uma disciplina independe da Biblioteconomia. Somente a partir de 1841 com a 

formulação dos princípios arquivísticos, em particular, o princípio de respeitos aos fundos por 

Natalis de Wailly que reconhece a natureza e elabora a concepção de fundo arquivístico que a 

área consegue se descolar da Biblioteconomia marcando o nascimento da Arquivística. Todo 

esse conhecimento foi difundido na comunidade arquivística internacional através do Manual 

dos Arquivistas Holandeses a partir de 1898.  

 É a partir do desenvolvimento do conceito da gestão de documentos no contexto pós-

guerra que começam a aprofundar as diferenças provenientes da classificação arquivística em 

relação à classificação biblioteconômica e as concepções de valorização dos documentos e ao 

conceito de avaliação. Montejo U (1997) salienta que Schellenberg sintetiza os estudos das 

escolas norte-americanas, focando a produção e racionalização da gestão de documentos 

disseminando três métodos de classificação a serem considerados para construir os sistemas de 

classificação: as ações, as estruturas orgânicas e os assuntos. O autor considera que as 
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contribuições de Schellenberg são um esforço para tentar resolver os problemas de classificação 

nos arquivos administrativos cujo enfoque funcionalista é a sua atenção.  

 Posteriormente a escola canadense também emerge nesta discussão com o 

desenvolvimento dos estudos do arquivista Michel Roberge que propõe um sistema de 

classificação integralmente funcional. Voltar a atenção para construir essas diferenças teóricas 

foi um chamamento para a reintegração da teoria das três idades fundamentando-se na 

arquivística, na integração e na novidade. Essa nova abordagem surge da crítica ao 

posicionamento das idades em se criar barreiras aos documentos através do tempo. Conforme 

Cortés Alonso (2007, p. 271) os documentos, as séries e as seções que compõem o arquivo, 

semelhante ao ser humano, não perdem sua integridade por pertencer a determinada idade. Os 

documentos não deixam de ser primários e não perdem sua integridade, pois, por essência, se 

constituem de testemunho único contendo informações que são úteis.  

 A autora acrescenta que a imprecisão do tratamento arquivístico torna o trabalho do 

arquivista mais difícil, tornando-se importantes todos os esforços criados pelas entidades 

arquivísticas para encontrar soluções. Contudo, assinala que a criação do arquivo intermediário 

foi desfavorável, pois surgiu apenas para atender a fins econômicos. Nele não se encontram 

séries documentais e os documentos estão afastados dos princípios básicos arquivísticos de 

proveniência e organicidade. “Sabemos que existem arquivos que estão sendo tratados como 

centros de documentação, atingindo altos níveis de serviço aos usuários, mas que, afastando-se 

dos princípios arquivísticos tradicionais, acumulam documentos no modo bibliotecário ou 

documentalista e destruindo seções e séries”. (CORTÉS ALONSO, 2007, p. 274, tradução 

nossa). 

 O distanciamento da classificação biblioteconômica para a construção de uma 

classificação arquivística ocorre da necessidade de repensar as tradições arquivísticas e os 

métodos sobre o tratamento documental, pois se chega à conclusão que a classificação é uma 

operação arquivística central demasiadamente importante que viabiliza a ordem gerando todas 

as condições primordiais para o cumprimento de cada ou de todas as demais funções do arquivo.  

 A Espanha, desde o início do século XIX, contribui significativamente com o repensar 

arquivístico e com o desenvolvimento de métodos para o tratamento documental. Conforme 

Martín-Pozuelo Campillos (1996, p. 52) os especialistas do país preocupam-se com o tema da 

classificação, apesar de reconhecer que a temática apresenta algumas confusões terminológicas 

nacionais e internacionais. Desta forma, o entendimento sobre assunto foi se aperfeiçoando no 

tempo chegando ao reconhecimento três graduações da classificação:  
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1. Atividade de caráter geral que consiste em reconhecer, especificar e definir as séries 

orgânicas que constituem o arquivo levando em consideração a estrutura e a 

configuração arquivística do fundo. 

2. A classificação propriamente dita. 

3. Operação de organizar as unidades dentro das séries utilizando-se de outros critérios, 

como por exemplo: topográfico, cronológico ou alfabético, sendo uma ação equivalente 

a ordenação.  

 

 Além de considerar as graduações da classificação apresentadas acima, que foram 

desenvolvidas na Espanha, Martín-Pozuelo Campillos (1996) utiliza-se da perspectiva 

canadense para fins metodológicos, compreendendo a classificação como sendo a primeira 

etapa do tratamento arquivístico que conduz ao acesso do acervo documental. 

 Do mesmo modo, Montejo U (1997, p. 50) assinala que a classificação arquivística é 

baseada na análise conceitual das informações administrativas, legais e normativas que devem 

ser estruturadas analiticamente, sistematizando-as em um conjunto que represente o arquivo. 

Esta análise recai sobre os caracteres internos dos documentos onde é possível a localização 

conceitual da informação, este caminho viabiliza a recuperação das informações e dos 

documentos que estão relacionados com o produtor de documentos. Desta forma, definindo a 

competência e a atividade da unidade administrativa e denominando a série documental.  

 Nesta perspectiva, a classificação torna-se um trabalho de caráter intelectual que 

acompanha sua organização física, tendo como utilidade a organização dos arquivos correntes 

e a administração e o controle dos arquivos intermediários e permanentes. A classificação faz 

parte do tratamento documental que requer a análise da informação contida no arquivo e a sua 

estruturação conceitual revela-se em um sistema objetivo estabelecido em classes e categorias 

de famílias de competências e funções administrativas.  

 O produto da classificação arquivística é revelado em um plano de classificação. Alguns 

autores latino-americanos denominam o plano de classificação como quadro de classificação 

documental. Neste processo é importante destacar que não existe fórmula ou modelo único para 

se chegar ao resultado do plano de classificação, embora, seja necessário e ideal que ele 

represente a realidade da produção documental da instituição, retratando todo o arquivo. Apenas 

possui como requisito indispensável o profundo conhecimento das funções dos organismos que 

produzem os documentos sugerindo-se que seja objetivo, lógico e estável. 

Desta forma, podemos compreender que o plano de classificação é um modelo único e 

lógico que organiza fisicamente e intelectualmente os documentos de arquivo estabelecendo-se 
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em um único tratamento arquivístico. Conforme Sierra Escobar (2006, p. 87, apud SIERRA, 

2005, tradução nossa), “é uma ferramenta que nos permite codificar, identificar e organizar 

cada uma das séries, subséries e tipologias documentais em cada unidade administrativa”. Nessa 

direção, a definição das séries documentais é a forma mais adequada para representar os 

documentos de arquivo, porque identifica a ação contida no documento refletindo também o 

seu contexto de produção.  

  

 Isto remete ao próprio conceito de documento de arquivo e a necessidade de 

um parâmetro científico para identificá-lo, em qualquer situação que se 

apresente ao longo do ciclo vital. Por esta razão não podem ser reconhecidos 

pelo assunto, mas pela ação que determinou sua produção em determinado 

contexto. O tipo documental, denominação dada ao documento de arquivo, 

sintetiza esta perspectiva. (RODRIGUES, 2010, p.14) 

  

 Para Sierra Escobar (2006, p. 85, tradução nossa) o plano de classificação é o 

instrumento de planejamento arquivístico encarregado de estruturar logicamente cada uma das 

tarefas relacionadas com a organização de arquivos, tão como a relação causa efeito em todo 

os documentos de uma entidade ou unidade administrativa ao longo da sua vida institucional 

(origem, evolução e supressão). Dessa maneira, a metodologia da identificação arquivística 

poderá proporcionar essa construção.  
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4 IDENTIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

4.1 O Conceito da Identificação Arquivística 

 

 Cada vez mais em âmbito internacional e nacional busca-se construir novas 

metodologias para o trabalho arquivístico a fim de encontrar parâmetros normalizadores para 

serem empregados nas atividades dos programas de gestão de documentos e no tratamento 

arquivístico. Desta forma, muitos especialistas da área têm declarado a importância do conceito 

da identificação como sendo a primeira etapa para o processo de organização de um arquivo.  

 Como observamos no capítulo anterior, a Espanha teve um papel diferencial ao 

desenvolver o seu pensamento arquivístico. O país construiu uma base teórica e metodológica 

fundamentada no conceito de documento de arquivo em busca de uma gênese documental 

criando critérios para o tratamento técnico arquivístico e foi o único cujo objetivo da gestão de 

documentos era fundamentado na normatização.  

 Os estudos sobre identificação no campo teórico da Arquivística surgem a partir da 

década de 1980 associados aos problemas encontrados dentro dos arquivos a respeito do 

acúmulo excessivo de documentos e sua respectiva necessidade de desenvolver metodologia 

para solucionar o problema. Pode-se dizer que a construção teórico-metodológica da 

identificação surge para solucionar a gestão de documentos nos arquivos. O dilema foi imposto 

a um grupo de arquivistas ao tentar aplicar a gestão de documentos às instituições arquivísticas 

ibero-americanas que sofriam deste semelhante problema de acumulação em seus arquivos e 

foi na Espanha que “[...] as discussões sobre a normalização dos processos de identificação de 

documentos de arquivo, para o controle da acumulação ou planejamento da gestão, abriram 

perspectivas que influenciaram a arquivística ibero-americana e, neste contexto, a do Brasil”. 

(RODRIGUES, 2008, p. 48). 

 Por certo, havia um problema prático dentro dos arquivos espanhóis acerca da 

acumulação documental e dois grupos de estudos foram fundamentais para a consolidação da 

teoria e da metodologia da identificação arquivística. O Grupo de Arquivistas de Madri 

liderados por Vicenta Cortés Alonso e o Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos 

Administrativos coordenado por Maria Luiza Conde Villaverde. 

 O Grupo de Arquivistas de Madri, antes mesmo da formação do grupo ibero-americano, 

já desenvolvia estudos de análise tipológica em busca de método e normatização para 

tratamento técnico em arquivos contemplando a classificação e a avaliação. Após dez anos e 

com o surgimento do Grupo Ibero-americano de Gestão de Documentos Administrativos é que 
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Maria Luiza Conde Villa Verde aprofunda os estudos de Vicenta Cortés Alonso direcionando 

a gestão de documentos. Contudo, foi em 1991, em Madri, que o “termo e conceito da 

Identificação foi consagrado nas Primeiras Jornadas de Metodologia para a Identificação e 

Avaliação dos Fundos Documentais das Administrações Públicas”. (RODRIGUES, 2008, p. 

49). Desta forma, o conceito de identificação passa a ser “utilizado para designar as tarefas de 

pesquisas realizadas para resolver o problema posto” no âmbito do Grupo de Trabalho Ibero-

Americano de Gestão de Documentos Administrativos com participação da Espanha, Brasil, 

Costa Rica, Cuba, México, Colômbia e Portugal. 

 A Espanha aplicou o conceito de identificação para fornecer ao arquivista subsídios do 

contexto de produção dos documentos (estudo do órgão produtor) e das tipologias documentais 

(seus documentos), respeitando critérios arquivísticos desenvolvidos ao longo do tempo 

(princípio da proveniência e princípio do respeito à ordem original). “A novidade reside no fato 

de que no âmbito da arquivística espanhola a identificação foi amplamente discutida, 

sistematizada e reconhecida como função arquivística autônoma, no âmbito da qual se 

desenvolvem os estudos de tipologia documental”. (RODRIGUES, 2011, p. 15). 

 O processo da identificação arquivística se constitui em cinco fatores fundamentais a 

serem investigados, observados e empregados. A metodologia é independente de qualquer outra 

função arquivística, porque possui definição própria. Contudo, por se estabelecer em partes, o 

próprio processo conduzirá a um resultado com o decorrer do desenvolvimento das atividades. 

Isto significa que é gerado um primeiro produto que é o plano de classificação. Os fatores a 

serem analisados para alcançar este resultado são: 

 

1. O organismo produtor 

2. A competência 

3. A função 

4. O tipo documental 

5. Série documental 

  

  A identificação arquivística é uma obra intelectual que se configura por duas etapas. A 

primeira fase é o estabelecimento das séries documentais para as unidades administrativas, 

avançando para uma segunda fase que é modelar estes grupos definidos em um plano de 

classificação. Para Sierra Escobar (2006, p. 85, tradução nossa) “a identificação deve ser o 

mecanismo para estabelecer a produção documental em cada unidade administrativa, como um 
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fio condutor que permite inter-relacionar as funções, atividades e competências para cada uma 

das seções nos fundos documentais”. 

 É importante ressaltar que a aplicabilidade da metodologia da identificação arquivística 

condiciona resultados significativos para o arquivo e para o tratamento técnico arquivístico. 

Conforme evidenciado por La Torre Merino e Martín-Palomino y Benito (2000, p. 23), os 

resultados da identificação arquivística são imediatos, primeiramente, porque proporciona um 

conhecimento exaustivo tanto da funcionalidade institucional quanto de cada elemento que 

constitui a série documental, E, por outro lado, possibilita o estabelecimento correto da 

organização do arquivo, dos critérios de classificação e avaliação e a adequação das séries 

documentais dentro do plano de classificação. Isto significa que a identificação arquivística é 

retratada em diversos instrumentos de controle documental.      

 Nessa direção, seguem alguns produtos que podem ser alcançados ao utilizarmos a 

metodologia da identificação arquivística, como por exemplo: plano de classificação, tabela de 

temporalidade, manual de tipologia documental (RODRIGUES, 2007), produzir um 

instrumento de controle denominado repertório de séries documentais (SIERRA ESCOBAR, 

2006, p. 85), ou seja, são diversos os resultados/produtos que se atinge com a aplicabilidade 

desta metodologia. 

 A metodologia da identificação é qualificada como uma fase intelectual da Arquivística 

em que se realizam estudo analítico do órgão produtor e com os documentos produzidos, ou 

seja, “passou a ser entendida como o processo de investigação e sistematização de categorias 

administrativas e arquivísticas nas quais se sustenta a estrutura de um fundo, sendo um de seus 

objetivos principais assegurar através de seus resultados a avaliação das séries documentais”. 

(MENDO CARMONA, 2004, p. 41). Igualmente, a identificação arquivística torna-se um 

processo analítico, de pesquisa e de levantamento de dados, porque cada arquivo tem sua 

particularidade e sua natureza. Neste sentido, sua organização é própria e é por meio da 

identificação que será possível munir o profissional de informações necessárias para planejar a 

organização do arquivo.  

 

Para a arquivística espanhola, a identificação é uma fase independente da 

metodologia arquivística, qualificada como do tipo intelectual, a qual consiste 

em estudar analiticamente o órgão produtor e a tipologia documental por ele 

produzida e que antecede as demais funções (produção, avaliação, 

classificação e descrição). (RODRIGUES, 2012, p. 201). 

 

 O elemento propulsor da metodologia é a investigação, este elemento permite unir a 

prática e a teoria que abrem caminhos para a solução de problemas organizacionais práticos. A 
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identificação arquivística por ser um trabalho de investigação e de crítica sobre a gênese do 

documento registra suas informações em banco de dados que fundamenta todos os posteriores 

estudos que serão desenvolvidos, repercutindo na fundamentação dos quadros de órgão 

produtor e de tipologia que, em sequência, fundamentará a classificação, a avaliação e a 

descrição. 

 Além disso, a identificação permite ao profissional dispor de informações consistentes 

que irão respaldar a decisão de quais documentos devem ser preservados para a memória e 

história da instituição, daqueles que serão eliminados. Assim, “(...) transformar o arquivista em 

um pesquisador das instituições produtoras de documentos arquivísticos”. (SOUSA, 2012, p. 

158). 

  Este caráter científico de investigação para o trabalho arquivístico é um movimento que 

surge aproximadamente na década de 1970 que busca colocar as atividades dos arquivistas 

numa posição mais científica e teórica desconstruindo uma imagem mais tradicional dos 

profissionais. Segundo López Gómez (1998) o arquivista é um investigador de instituições, 

porque ele precisa conhecer o funcionamento da entidade. Este conhecimento é uma ferramenta 

fundamental de trabalho para a organização dos arquivos.  

 

Através da análise documental, e no processo de identificação das diferentes 

séries documentais, passamos desde as origens legislativas, normas, 

procedimentos e regras que deu origem a cada série em particular, o 

conhecimento da entidade emitente/receptora e suas funções e competências, 

as atividades desenvolvidas no exercício da mesma, e a incorporação 

documental em que se manifestaram, no tempo e ao longo do tempo. (LÓPEZ 

GÓMEZ, 1998, p. 39) 

 

 Heredia Herrera (2006, p. 3) assinala que o uso da identificação auxilia a avaliação, a 

classificação e a descrição padronizando as funções da gestão de documentos. Esta propriedade 

da identificação expressa suficientemente as razões da sua importância, ou seja, a identificação 

fundamenta as demais funções arquivísticas. 

 A metodologia pressupõe como uma das suas etapas o estudo do órgão produtor de 

documentos. Inicia-se pela análise de dois fatores: as áreas administrativas que revelarão o 

elemento orgânico e as atribuições que demonstrarão o elemento funcional. Parte-se do 

princípio que se deve conhecer profundamente o organismo produtor dos documentos, isto é, 

compreender a organização iniciando uma investigação de seu contexto administrativo e 

jurídico. Igualmente, a metodologia utiliza como base teórica dois princípios arquivísticos: o 

princípio da proveniência e o princípio da ordem original. 
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 De acordo com Rodrigues (2007) a metodologia da identificação arquivística ampara as 

três fases da gestão de documentos: a produção, a avaliação e a classificação. Primeiramente, 

na produção, pois o estudo de tipologia documental pode fundamentar uma intervenção na 

produção documental, sugerindo a racionalização e a simplificação dos procedimentos 

administrativos que se refletem numa produção desordenada de documentos. Rodrigues (2007) 

ratifica que os princípios preconizados pela tipologia documental podem determinar esses 

critérios normalizadores, principalmente em ambiente eletrônico.  

 Do mesmo modo, a identificação arquivística auxilia o processo de avaliação, pois exige 

o conhecimento das atribuições e competências administrativas que estão justificadas na 

tipologia documental. Todo o processo de avaliar os documentos versa sobre a série 

documental. 

 

Durante a fase de identificação, são reunidas informações sobre os caracteres 

internos e externos dos documentos, sobre os mecanismos de produção e 

trâmites documentais, elementos imprescindíveis para a construção de tabelas 

de temporalidade. Este instrumento é indispensável para administrar eficaz e 

economicamente o volume documental de um órgão e proteger os conjuntos 

de valor histórico (permanente). (RODRIGUES, 2007, p. 9) 

 

 Por fim, a fase de classificação, pois, o estudo do órgão produtor viabiliza construir a 

imagem do contexto de produção possibilitando posicionar as séries documentais nas 

hierarquias administrativas da organização que vão enunciar a lógica e a hierarquia dos 

conjuntos documentais produzidos. Os dados ficam registrados no plano de classificação - 

instrumento que permite a enunciação lógica e hierárquica de um conjunto de documentos 

produzidos por um órgão: o manual de normas e procedimentos da gestão de documentos. 

(RODRIGUES, 2007, p. 9-10) 

 Dessa maneira, observamos que a metodologia da identificação arquivística vem 

contribuir com essa busca de aprofundamento teórico e metodológico do campo. Ela utiliza 

procedimentos do Direito, da Administração e da Diplomática. Estes elementos são apropriados 

e articulados tornando-a completa para analisar e compreender organismos produtores de 

documentos e os documentos produzidos por meio dos tipos documentais. Assim, haverá dois 

objetos a serem analisados o órgão produtor dos documentos e a tipologia documental. 
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4.2 Objetos de Estudo da Identificação Arquivística: órgão produtor e tipos documentais 

 

4.2.1 Estudo de Identificação do Órgão Produtor de Documentos 

 

 Identificar o órgão produtor pode ser considerado o primeiro passo para reconhecer o 

elemento orgânico do produtor de documentos. Este não necessariamente é quem armazena os 

documentos, mas aquele quem produz os documentos “como consequência do exercício das 

suas funções”. Logo, para que seja possível alcançar este objetivo é necessário consultar 

diferentes fontes de informação, ou seja, desempenhar a atividade de investigação para adquirir 

o conhecimento minucioso da instituição. O ponto inicial é efetuar o levantamento da legislação 

que seja pertinente ao produtor de documentos. (LA TORRE MERINO E MARTÍN-

PALOMINO Y BENITO, 2000, p. 15). 

 Nessa direção, o estudo do órgão produtor de documentos tem por finalidade recolher 

as informações administrativas e jurídicas da organização consultando fontes humanas e 

textuais para efetuar o reconhecimento do órgão produtor. De preferência, para as fontes 

textuais, iniciar a pesquisa através dos documentos fundadores da organização e para as fontes 

humanas desenvolver questionário de pesquisa para amparar e confrontar as informações e 

dados. Para isto, aplicar método científico de levantamento de dados para conhecimento do 

contexto de produção para posterior interpretação.  

 

O itinerário da gênese documental pode ser dividido em etapas: nasce de uma 

iniciativa, seguida das devidas pesquisas e consultas; depois, de uma 

deliberação (momento da ação), do controle dessa deliberação para que o 

documento produza as consequências esperadas (criar, manter, extinguir, 

mudar situações etc.). Isso implica, obviamente, na escolha do tipo 

documental adequado e, finalmente, chega-se ao momento da execução 

(momento documentação). Esta será conseguida pela construção da escrita 

formal ou informal, em obediência à configuração própria do tipo documental 

adequado, para o que há modelos, mais ou menos fixados pelo direito 

administrativo, pela burocracia ou pelas sistemáticas internas”. (BELLOTTO, 

2014, p. 338). 

 

 De acordo com Bellotto (2014, p. 337) “a gênese do documento é um procedimento e, 

como tal, é uma sequência de passos”. Isto significa que a metodologia da identificação 

arquivística por meio do estudo do órgão produtor de documentos vai percorrer esse caminho 

com o intuito de refazer e reconhecer esta sequência do procedimento consolidando no quadro 

de identificação do órgão produtor. Este estudo equivale a traçar o itinerário da gênese 

documental, ou seja, investigar etapas pré-arquivísticas que “[...] o arquivista não toma parte. 
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Mas, na medida em que ele melhor conheça o processo de criação do documento, melhor 

executado será o seu trabalho de classificação, avaliação, descrição e difusão”. 

 

A informação sobre os elementos orgânicos e funcionais obtém-se através da 

própria documentação e da legislação. No caso de órgãos públicos, o estudo 

de todos os textos legais e normativos pertinentes à estrutura e funcionamento 

durante sua existência, permitirá conhecer as competências, funções e 

atividades desempenhadas que ficaram registradas nos documentos 

produzidos. São as normas oficiais que dispõem sobre a estrutura e 

funcionamento do órgão produtor – leis, decretos, portarias, entre outros – mas 

podem existir problemas nesta pesquisa, decorrentes do momento em que se 

encontram os documentos. (RODRIGUES, 2008, p. 71). 

 

 Nesta etapa do estudo que se apresentam o elemento orgânico que é a identificação do 

órgão produtor, e o elemento funcional que é “representado pelas funções e atividades 

administrativas desempenhadas pelo órgão”. (RODRIGUES, 2008, p. 70). Outro fator de 

importância para o estudo refere-se ao levantamento das informações institucionais existentes, 

como por exemplo: legislações, regulamentações e normatizações que regulam os 

procedimentos, sendo fontes específicas do produtor. 

 O elemento funcional é o reconhecimento dos vários níveis de funções, ou seja, é uma 

seleção das informações levantadas e interpretadas. É o momento para distinguir as normas que 

regulam as competências daquelas que efetivam as atividades. Segundo La Torre Merino e 

Martín-Palomino y Benito (2000, p. 20), “será importante selecionar as disposições que 

regulam as suas competências e as regras de procedimento que condicionam a aplicação efetiva 

dessas competências”. Esta concepção fundamenta-se na aplicação e no reconhecimento das 

grandes funções para o primeiro nível, outras funções dos organismos como segundo nível e, 

por fim, o produtor dos documentos que participa da formação da série documental como 

terceiro nível. Do mesmo modo, o estudo de identificação de órgão produtor utiliza-se da 

representação dos níveis de funções, porém distinguindo-os como: competência, função e 

atividade. 
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4.2.2 Estudos de Identificação de Tipologia Documental 

  

 Dentro do parâmetro metodológico da identificação arquivística, as tipologias 

documentais são frutos de estudos que foram baseados na Diplomática e na Arquivística. Em 

outras palavras, a identificação tipológica, ou seja, do tipo documental utiliza base teórica da 

Diplomática clássica e contemporânea para construir padrões de denominação dos documentos 

de arquivo e seu agrupamento em série documental. 

 “A série constitui o objeto de estudo da arquivística e sobre ela versa toda proposta de 

tratamento técnico”. (RODRIGUES, 2008, p. 73). Esta fase pressupõe a análise dos elementos 

internos e externos do documento de arquivo. Dessa maneira, viabiliza determinar a espécie 

documental e a ação que está contida neste documento. Esta ação irá particularizar e evidenciar 

a atividade produzida que constitui a gênese do documento. Essa individualização do 

documento dentro do arquivo torna-o único. Este elemento irá diferenciá-lo das diversas 

espécies que existem dentro da instituição.  

 De acordo com Heredia Herrera (2006) “O Grupo de Arquivistas Municipais de Madrid, 

em 1988, na introdução do seu primeiro manual de tipologia dos conselhos, definiu documentos 

como a expressão das diferentes ações da administração refletida em um meio específico [...]” 

e, posteriormente, ratifica a declaração em 1992 repetindo a mesma declaração que os "tipos 

documentais derivam das funções desempenhadas pelos órgãos das instituições. Cada função 

resulta em um ou mais tipos de documentos". Segundo Rodrigues (2008, p. 74) as fontes de 

informação desta fase do estudo compreendem as mesmas fontes específicas da etapa anterior, 

acrescendo “as consultas diretas às pessoas que estejam tramitando e produzindo os 

documentos, ligando-os às funções e atividades que produzem os documentos”. 

 Muitos instrumentos de estudos de tipologia documental foram construídos ao longo do 

tempo, como por exemplo: “fichas de identificação e avaliação de séries, como as denominam 

Conde Villaverde (1996) e La Torre Merino e Martín-Palomino y Benito (2000) ou ficha de 

tipos documentais, nome dado por Molina Nortes e Leyva Palma (1996)”. (RODRIGUES, 

2008, p. 75). No entanto, optou-se por demonstrar o formulário de identificação de tipologia 

documental, adotado por Rodrigues (2012). 

 Observa-se que a identificação, difundida na Espanha como tarefa independente, possui 

metodologia própria, com finalidades definidas a fim de oferecer método sistemático uniforme 

para implantação de programas de gestão de documentos. Percebe-se que a metodologia da 

identificação foi desenvolvida em parâmetros técnicos fundamentais para a arquivística com o 
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propósito de normatizar o processamento técnico documental e suas tarefas de produção, 

classificação, avaliação e descrição. 

 A base teórica da Diplomática e estudo da tipologia documental são determinantes para 

identificar as ações contidas no documento de arquivo, parâmetro diferente do utilizado pelo 

código de classificação de documentos e a tabela básica de temporalidade e destinação de 

documentos de arquivo relativos as atividades-meio da administração pública definido pela 

Resolução nº. 14 do CONARQ que propõe o assunto do documento.  

  

 

4.3 A Base Teórica da Identificação: da Diplomática à Tipologia Documental 

 

 A Diplomática inicia seu arcabouço conceitual averiguando a autenticidade dos 

documentos. De acordo com o dicionário de Houaiss (2009), autenticidade significa “qualidade, 

condição ou caráter de autêntico", “caráter do que é genuíno, verdadeiro, legítimo, adequado, 

pertinência, lidimidade”, “propriedade daquilo a que se pode atribuir fé, legitimidade”, ou seja, 

sinônimo de verdade.   

 Desta forma, o conceito de Diplomática surge com o intuito de atender esta necessidade 

e de ser utilizado como uma “disciplina que tem por objeto a estrutura formal e a autenticidade 

dos documentos” (CAMARGO et al., 2012, p. 38) como também, “ciência que tem por objeto 

os diplomas, as cartas e outros documentos oficiais, para determinar sua autenticidade, sua 

integridade e época ou data em que foi feito” (HOUAISS, 2009).  

 Para Galende Díaz (2003, p. 8) a Diplomática é entendida como uma ciência dos 

documentos, ou seja, “é uma disciplina que determina e decide sobre a autenticidade dos 

documentos, mediante a análise de suas características externas e internas”. O autor também 

assinala que o “seu objeto formal, mas que a busca da autenticidade do documento, é 

demonstrar através do exame destas características, se o documento utilizado é adequado para 

a transação e transmissão do negócio escrito”. Desta forma, a Diplomática vem sendo 

desenvolvida por vários séculos até a contemporaneidade acerca dos aspectos teóricos e 

metodológicos a fim de provar a essencialidade da verdade através dos documentos.  

  De acordo com Rodrigues (2008, p. 120) desde o século VI a trajetória da Diplomática 

e do seu objeto é pautado na busca da autenticidade. Neste período a garantia da autenticidade 

era definida pelas entidades de custódia, local onde eram guardados os documentos. A dúvida 

sobre a autenticidade dos documentos sempre foi um implicador deste período devido às 

falsificações. Bellotto (2002, p. 2) destaca que “a origem da diplomática está ligada à questão 
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da falsificação e das dúvidas sobre a autenticidade de documentos medievais”. Dessa maneira, 

iniciam-se os movimentos para analisar os documentos, ou seja, começam a ser construídos 

“fatores de análise”, cujas regras e procedimentos são desenvolvidos e estabelecidos para que 

o documento seja considerado verdadeiro. 

 Não satisfazendo a autenticidade sobre os documentos ao aplicar o método de “fator de 

análise”, o Governo Justiniano estabelece outro método importante para coibir os abusos das 

cópias que implicaria na produção de novos documentos. Novas regras e diretrizes para a 

produção de documentos foram estabelecidas, entretanto não contemplaram os documentos 

anteriores.  

 Um novo questionamento sobre a autenticidade dos documentos, após as brigas 

católicas do século XVII, provoca o surgimento de novos critérios e técnicas para determinar a 

confiabilidade dos documentos. Este período foi denominado “guerra diplomática” por alguns 

estudiosos, época marcada pelas desavenças eclesiásticas entre jesuítas e beneditinos. Os novos 

métodos foram compilados no ensaio do jesuíta Daniel van Papenbroeck. 

  Belloto (2008) acrescenta que Papenbroeck, especialista na análise documental, em 

1645, realiza uma “crítica documental” ao declarar “falso um diploma assinado pelo rei 

Dagoberto I, o que invalidava vários diplomas medievais que tinham sido preservados e tratados 

como completamente autênticos pelos beneditinos da abadia de Saint-Denis”. 

 

Em 1675, a publicação do segundo volume do Acta Santorum pelos 

Bolandistas, sobre a vida dos santos, questionava a autenticidade dos 

documentos gerados pela ordem beneditina, colocando sobre dúvida a própria 

ordem religiosa. A obra continha um ensaio introdutório de Daniel 

Papenbroeck que esboçava critérios gerais para estabelecer a autenticidade 

dos diplomas (doações, privilégios) Merovíngios e outros papéis da França 

antes do ano 1000. (RODRIGUES, 2008, p. 121) 

 

Jean Mabillon é beneditino e, em resposta ao ensaio de Papenbroeck, publica em 1681 

um tratado que estabelece regras objetivas para criticar os documentos, ou seja, um método 

fundamental para a crítica textual. Esta obra cria “muitos dos procedimentos acerca da 

autenticidade, análise e compreensão dos atos escritos que, aperfeiçoados, foram sendo 

adotados através do tempo”. (BELLOTTO, 2008, p. 3) 

 Além disso, Mabillon “[...] efetua a primeira sistematização rigorosa sobre a 

autenticidade dos documentos de arquivo” e também “[...] verifica o que tinha em comum e 

qual era o procedimento do ambiente onde eles se encontravam”. (RODRIGUES, 2008, p. 122). 
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Esta definição aceita pelos historiadores e juristas do séc. XVI e XVII foi 

consagrada por Jean Mabillon, um monge de Saint-Denis que em seu tratado 

de Diplomática De Re Diplomatica Libri VI, escrito seis anos depois como 

resposta ao tratado de Papenbroeck e publicado em 1681, estabelecia as regras 

fundamentais da crítica textual, instituindo a Ciência da Diplomática e 

Paleografia. Uma das partes está dedicada à análise da escritura, razão pela 

qual é considerada o primeiro tratado de Paleografia. (RODRIGUES, 2008, p. 

122). 

  

 Desta forma, pode-se compreender que o primeiro marco teórico e metodológico da 

Diplomática ocorre com a publicação da obra de Jean Mabillon e todos os estudos 

desenvolvidos posteriormente a esta publicação, são importantes contribuições e ampliações 

desta obra, a qual essencialmente foi motivada pela busca da autenticidade e, até os dias atuais, 

estimula novas perspectivas e discussões teóricas e metodológicas, também na Arquivologia, 

sobre os documentos diplomáticos e documentos de arquivos.   

 A partir do século XVIII estudiosos da Diplomática iniciam um novo olhar sobre os 

documentos e começam um movimento diferente de desenvolver os aspectos teóricos e 

metodológicos da disciplina, considerando-a como uma Diplomática Contemporânea. Estas 

novas formas de pensar são pressupostos de Rene Prosper Tassin, Charles Toustain, Teodor 

Von Sickel, Julius Ficker, entre outros. (RODRIGUES, 2008, p. 123). Este movimento de novos 

estudos é fomentado pela Historiografia, pelo Direito, pela criação dos arquivos nacionais e 

pela descoberta dos documentos como fonte primária. Belloto (2008, p. 3) também acrescenta 

que nestes primeiros momentos a Diplomática foi bastante aplicada nos cursos de Direito e de 

História.  

 A distinção sobre os caracteres internos e externos do documento que surgiu no século 

XVIII, aproximadamente entre os anos de 1750 e 1765, com Rene Prosper Tassin e Charles 

Toustain foi reformulado e divulgado em um novo tratado diplomático. Alguns autores 

consideram que estes atributos externos estão ligados a gênese e a matéria, ou seja, o corpo do 

documento no qual revela os seguintes atributos: a classe, o tipo, o formato, a quantidade ou 

volume. Por outro lado, os caracteres internos revelam o conteúdo do documento, isto é, as 

ideias expressas no texto que refletem sua origem funcional, a entidade produtora ou autor 

produtor, o destinatário, a data, o conteúdo ou assunto. (GARCÍA RUÍPEREZ, 2007, p. 3). De 

acordo com Rodrigues (2008, p. 123), os estudiosos observaram que havia repetição na 

produção dos documentos e que esta recorrência era resultado das funções e das atividades da 

estrutura. 
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Na metade do século XVIII, entre 1750 e 1765, René Prosper Tassin e Charles 

Toustain, escrevem um novo tratado de Diplomática, publicado em Paris, em 

seis volumes e intitulado Nouveau Traité de Diplomatique. Estes dois monges 

beneditinos reuniram documentos de toda a Europa e compararam, chegando 

a conclusão de que a mesma função e a mesma atividade geravam o mesmo 

documento em qualquer lugar e que a estrutura e que a forma estabelecida 

para lidar com os atos, sempre se repetia. (RODRIGUES, 2008, p. 123). 

  

 No início do século XIX, entre os anos de 1826 e 1902, outro teórico da Diplomática 

chamado Julius Ficker desenvolve o estudo da gênese que é a diferenciação da ação e do fato, 

ocorrendo a primeira preocupação sobre aspectos da gênese documental. No entanto, torna-se 

importante destacar também que os estudos de Teodor Von Sickel acerca do questionamento 

da autoridade foram fundamentais para criar uma ruptura sobre os métodos preconizados por 

Jean Mabillon. O teórico Sickel conseguiu romper com o paradigma anterior ao começar a 

questionar e confrontar a autoridade que produz o documento, ou seja, a ação que gerou o 

documento. 

 
O austríaco J. Ficker, “dando-se conta de incoerências entre a data de alguns 

documentos e o lugar onde haviam sido publicados propôs a distinção 

conceitual entre o momento do ato jurídico e o momento do seu registro 

documental”, definindo com nitidez estas duas fases principais do documento 

diplomático, a actio e a conscriptio, o momento do ato e o momento da 

documentação. (RODRIGUES, 2008, p. 124) 

 

 A partir do Século XX a Diplomática começa a enfrentar uma crise que decorre do 

esgotamento do seu objeto de estudo, alguns estudiosos denominam este período como a “crise 

da diplomática”. Desta forma, para enfrentar esta adversidade propõe-se novo paradigma que 

se fundamenta na ampliação do objeto de estudo da Diplomática, como também, do seu 

objetivo. Segundo Rodrigues (2008, p. 128), “no período compreendido entre 1960 e 1970, 

surge uma nova corrente diplomatista, formada por estudiosos que alargam o conceito de 

documento e as tradicionais fronteiras cronológicas, ampliando o campo de estudo da 

Diplomática, até então restrito aos documentos medievais”. 

   A mudança no paradigma teórico e metodológico da Diplomática para a construção de 

novos conceitos favorece uma nova corrente de diplomatistas. Estudiosos como: George 

Tessier, Robert-Henri Bautier, Paoli Carucci, Luciana Duranti, entre outros, foram 

fundamentais para a construção desta nova perspectiva. Os estudos de Tessier e Bautier 

sugerem uma renovação na Diplomática ampliando o estudo a documentos do arquivo, ou seja, 

a simbiose dos documentos em função do fundo ao qual pertence o documento, emanando a 

compreensão do contexto. Segundo Carucci (1987) “o objeto dos modernos estudos da 
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Diplomática é a unidade arquivística elementar, analisada enquanto espécie documental, 

servindo-se dos seus aspectos formais para definir a natureza jurídica dos atos nela implicados, 

tanto relativamente à sua produção, como a seus efeitos”. (apud BELLOTO, 2008, p. 5). 

 Nesse sentido, aproxima a Diplomática da Arquivística. Também, estabelecem que “a 

essência do documento está em sua condição de prova” e “estabelece uma identidade entre 

documento diplomático e documento de arquivo”. (RODRIGUES, 2008, p. 130). 

 

Quadro 6 – Novas perspectivas para a Diplomática 

Países/Tradição: Novas Perspectivas: 

Espanha 

Adota a concepção moderna da Diplomática no que se 

refere ao conceito, método e campo da Diplomática 

absorvendo o conceito de documento de arquivo. 

França 
Propõe o estudo da Diplomática a todos os documentos de 

arquivo e efetua uma renovação da Diplomática. 

Itália 

Propõe a observação do contexto de criação dos 

documentos efetuando a integração da Diplomática e da 

Arquivística 

 Fonte: Elaborado pela autora com base em RODRIGUES, 2008. 

 

 

 As diplomatistas italianas Carucci e Duranti encontram “uma nova finalidade no campo 

dos estudos arquivísticos, ao propor a observação do contexto de criação dos documentos a 

partir da análise da parte para o todo”. (TOGNOLI, 2017). Compreendendo também que não 

convém analisar de forma única, pois ocorrem modificações nos princípios jurídicos. 

 A Tipologia Documental é uma nova área consequência da revisão e ampliação dos 

estudos diplomáticos ocupando-se dos grupos documentais e das instituições produtoras de 

documentos. Os estudos de Tipologia Documental fundamentam as tarefas arquivísticas de 

produção, classificação, avaliação e descrição. (RODRIGUES, 2008). 

 O desenvolvimento dos estudos de Tipologia Documental na Espanha tem raízes na 

Diplomática, principalmente com os estudos estabelecidos e fundamentados por Jean Mabillon 

(1681) e, também, com os estudos diplomáticos desenvolvidos por diplomatistas posteriores. 

Como, por exemplo, a assertiva referente ao contexto de produção dos documentos e o 
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reconhecimento das funções e das atividades como foi percebido por Tassin e Toustain (1750-

1765). 

 Rodrigues (2008) ressalta que o reconhecimento do contexto de produção já havia sido 

mencionado no estudo de Mabillon que identifica o contexto de criação manifestada na forma 

física do documento, isto significa que a entidade produtora do documento está presente na 

criação física do documento. 

 

As suposições fundamentais do tratado de Mabillon eram que “o contexto em 

que o documento é criado se manifesta na sua forma física e intelectual, e que 

esta forma pode ser separada do conteúdo do documento e examinada 

independentemente disto”. Este método transformou “fatos escritos em fontes 

históricas, e norteou a crença de que o conhecimento sobre o passado, que não 

era de direto acesso, podia, apesar de tudo, ser atingido ao serem examinadas 

as partes do documento. (RODRIGUES, 2008, p. 122 apud MACNEIL, 2000, 

p. 21-22). 

 

 Dessa maneira, existe o reconhecimento dos fundamentos diplomáticos do contexto de 

produção, função e atividade materializado nos documentos. Efetuando uma associação acerca 

da Diplomática Clássica e da Diplomática Contemporânea é possível observar que enquanto a 

Diplomática Clássica se concentrava na busca da autenticidade e da veracidade dos 

documentos, a Diplomática Contemporânea foca sua atenção sobre os aspectos de contexto, 

função e atividades que estão inseridos nos documentos.  

 Uma nova perspectiva de análise surge a partir da década de 1980 e esta nova avaliação 

sobre os documentos arquivísticos é um novo horizonte fundamentado no somatório secular do 

conhecimento Diplomático. A vertente desenvolvida pela Espanha com enfoque na 

Diplomática traz um referencial teórico e metodológico que foi disseminado em países latino-

americanos, inclusive no Brasil. Vicenta Cortés Alonso e o Grupo de Arquivistas Municipais 

de Madri, em busca de classificar e descrever documentos públicos, criam um novo referencial 

teórico para a Arquivística.  

 

Nos anos 80, as experiências metodológicas desenvolvidas na Espanha no 

campo da tipologia documental, como o de Vicenta Cortés Alonso e o Grupo 

de Arquivistas Municipais de Madri para classificar e descrever documentos 

públicos, tornaram-se referência para estes estudos arquivísticos em países 

latino-americanos e no Brasil. (RODRIGUES, 2008, p. 138). 

  

 Segundo Cortés Alonso (2015, p. 58), a formação do Grupo de Trabalho de Arquivistas 

Municipais de Madri ocorreu em 1981, sendo um projeto sobre o estudo de tipologia 

documental. O interesse pelo projeto surgiu da necessidade de se estudar documentos 
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contemporâneos, pois havia poucos estudos referentes aos documentos administrativos e, por 

isso, dedicaram cinco anos a estes tipos de documentos. Também destacam que houve 

iminência em se normalizar os tipos documentais em um trabalho sistemático que foi 

consolidado em um modelo de análise documental, determinando como primeiro ponto 

principal da análise a fixação das séries documentais, ou seja, a denominação do documento. 

 O modelo de análise documental estruturado pelo Grupo de Arquivistas Municipais de 

Madri estabeleceu pontos importantes que determinavam os elementos externos e internos dos 

documentos administrativos. As partes documentais analisadas foram: o autor, o destinatário, a 

legislação que determina o documento, a tramitação, outros documentos que compõem o 

documento, a ordenação e o conteúdo.  Todos estes elementos foram categorizados para: definir 

as séries documentais, analisar os elementos externos e internos dos documentos e verificar sua 

finalidade administrativa e arquivística. 

 Dessa forma, os arquivistas espanhóis que participaram do grupo de trabalho 

aprofundaram os estudos da tipologia documental em busca de uma arquivística teórica e 

metodológica consolidada. Os variados estudos desenvolvidos por este grupo são pautados em 

métodos científicos para o tratamento documental. Conforme Rodrigues (2011, p. 2) “desde os 

anos 80, verifica-se em vários países que existe uma procura pela cientificidade da área, 

caracterizada pela busca de seus fundamentos teóricos, pautados na reflexão sobre seu objeto e 

método”.  

 Conforme Rodríguez Barredo (2017), integrante do Grupo de Arquivistas de Madri 

desde a sua fundação, esclareceu que o grupo de trabalho está atuante até os dias atuais e que 

ao longo destes 36 anos de investigação já desenvolveram diversas jornadas arquivísticas e 

publicações. Destacou que no princípio o grupo de trabalho definiu, primeiramente, a situação 

dos arquivos e verificaram as necessidades dos arquivos para, em seguida, estabelecer os 

critérios de: valorização, trabalho, método de arquivamento, descrição e sistema de 

transferência. Do mesmo modo, complementou que o grupo dividiu seu trabalho em quatro 

etapas:  

1) 1985 – Instrumentos de trabalho: estudo do órgão produtor – criação do quadro de 

classificação, pois sem a função não há documentos. Rodríguez Barredo (2017) 

destacou que o quadro de classificação é integrador e obrigatório, mostra os produtos 

dos documentos e os documentos produzidos, separa os documentos por séries. 

 

2) 1986 – Manual de “Espurgo" – publicação dos primeiros trabalhos de tipologia 

documental.  
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3) Participar da organização na transferência e/ou documentos acumulados - trabalho de 

capacitação, “oficina” de arquivo e arquivo central, transferência de documentos 

informatizados e importância dos documentos eletrônicos (conceito de séries – livro 

publicado em 2008). 

 

4) Fundamental instrumento de controle – tesauro e quadro de classificação que decorre 

na promulgação do decreto de política de gestão de documentos. 

  

Quadro 7 – As diferenças quanto à metodologia: Diplomática x Tipologia 

QUANTO A METODOLOGIA 

DIPLOMÁTICA 
 

Campo de aplicação: em torno do 

verídico em forma e conteúdo 

 

Objetivos sucessivos: 

 

1. Estabelecer autenticidade 

2. Data 

3. Origem 

4. Transmissão 

5. Fixação do texto 

TIPOLOGIA DOCUMENTAL/ARQUIVÍSTICA 
 

Campo de aplicação: em torno da relação dos 

documentos com as atividades institucionais ou 

pessoais 
 

Objetivos sucessivos: 
 

1. Estabelecer vinculação à competência, funções 

e atividades da entidade acumuladora 

2. Espécie documental 

3. Origem 

4. Autoria 

5. Data 
Fonte: Elaborado por Bellotto, 2014, p. 351. 

 

 A Diplomática, base teórica da tipologia documental, é a ciência documentária que 

analisa o documento e seus elementos formais, isto é, sua apresentação formal. Para a 

Diplomática os documentos surgem como consequência de atos legais, porque são testemunhos 

escritos e possuem determinada configuração externa que os legitima.  

A tipologia documental é conceituada como o estudo dos tipos documentais, estes são 

a “configuração que assume uma espécie documental, de acordo com a atividade que a gerou”. 

(CAMARGO et al., 2012, p. 80). O documento assume esta configuração quando está absorvido 

de características que envolvem sua razão de ser articulado com fatores jurídicos e 

administrativos que justificam sua origem. Para ser possível o entendimento sobre a tipologia 

documental e chegar neste determinante torna-se necessário o conhecimento diplomático e de 

elementos jurídico-administrativos que compõem sua essência. Conhecer a gênese documental 

colabora na determinação do documento e a investigação possibilitará reconhecer o documento 

arquivístico. 
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4.4 As Séries Documentais: Breve Histórico do Conceito  

  

A abordagem acerca do conceito de série documental e sistema de série ocorreu na 

Austrália sobre a necessidade de se tratar documentos modernos. O contexto que influenciou 

essa reflexão está baseado nas modificações arquivísticas que surgiram no pós-guerra, 

apresentado no capítulo anterior, principalmente tratando-se da teorização do modelo do 

continuum que teve seu eixo central desenvolvido no país. 

 A Austrália após se constituir por uma nação e criar seu Arquivo Nacional começou a 

apresentar problemas para organizar seus documentos modernos, na época eles pautavam suas 

práticas arquivísticas nos pressupostos do inglês Hilary Jenkinson. Contudo, os problemas 

continuavam desafiadores, a acumulação dos documentos permanecia e as estruturas 

administrativas do país eram inconstantes dificultando solucionar a gestão de documentos. 

Diante destes obstáculos e dificuldades Peter Scott, em 1964, sugeriu que o Arquivo Nacional 

adotasse o sistema de séries.    

 

Recém-nomeado para trabalhar no Arquivo de Commonwealth, em 1964, o 

jovem linguista Peter Scott fez uma sugestão radical; abandonar a abordagem 

de record group e adotar o que nomeou de “Sistema de Séries”, justificando 

que assim seria possível descrever as relações entres os documentos, os 

criadores e os processos que o demandaram de maneira a abarcar todo o seu 

trâmite independente das instabilidades administrativas. (SCHMITD, 2015, p. 

133). 

 

 

Os arquivistas australianos Ian Maclean e Peter Scott buscavam soluções de gestão e 

preservação para os documentos e, com isso, começam a criar práticas arquivísticas diferentes 

para o Arquivo Nacional da Austrália. De acordo com Dingwall (2017), a rejeição ao conceito 

de fundo foi elemento base para o surgimento do sistema de séries que é uma percepção que 

aproxima os documentos das suas relações e da sua proveniência, como também, da 

compreensão do contexto de produção em administrações complexas.  

 

O Sistema de Séries foi um produto da reavaliação do significado da 

proveniência, ordem original e guarda dentro de uma realidade de estruturação 

da administração pública do pós-guerra que não poderia ter sido contemplada 

quando Jenkinson e outros autores lançaram a base da teoria e da prática 

arquivística do século 20. (DINGWALL, 2017, p. 217) 

 

 A noção de sistema de séries trazida por Peter Scott é uma nova percepção acerca dos 

documentos, observando-os como um elemento dentro do processo e um objeto contínuo dentro 
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do procedimento arquivístico. Esses ideais foram identificados ao se perceber a estreita relação 

da classificação com a descrição, compreendendo que essas duas atividades são “aspectos 

diferentes do mesmo processo”. Para Dingwall (2017), é uma tentativa de ampliar o papel do 

arquivista aproximando-o dos arquivos correntes desfazendo a dicotomia profissional da época.  

 

As práticas arquivísticas que surgiram no âmbito do Arquivo Nacional da 

Austrália enfatizam os documentos enquanto provas de atividades dentro de 

um contexto particular, o que diverge do enfoque sobre o conteúdo temático 

e o valor informativo inerente as implantações norte-americanas do método 

do ciclo vital. (DINGWALL, 2017, p. 218-219) 

  

 Contrapor o conteúdo temático difundido pela escola norte-americana e considerar o 

documento como prova das atividades são também aspectos importantes que surgiram com a 

adoção do sistema de séries. Desde então, o conceito de série documental é frequentemente 

estudado e aprofundado por diversos autores e tradições arquivísticas, porém não há uma 

definição homogênea da expressão. Segundo García Ruipérez (2007) essas incongruências na 

arquivística ocorrem tanto para o conceito de série documental quanto para o conceito de tipo 

documental. Dessa maneira, o autor assinala que a definição mais acolhida pela área é a dos 

autores José Luis La Torre Merino e Mercedes Martín-Palomino y Benito, cuja definição faz 

uma integração de série documental com o tipo documental. 

 As séries documentais agrupam documentos, ou seja, reúnem unidades documentais que 

testemunham os níveis da organização (categorias hierárquicas), fundamentadas no princípio 

do sujeito produtor. Por isso, possuem estreita relação com o plano de classificação, porque elas 

são os objetos fundamentais que constituem um fundo arquivístico fazendo parte do 

enquadramento deste instrumento. (HEREDIA HERRERA, 2007, p.113). Ampliando esta 

relação, García Ruipérez (2007, p. 1) assinala que a identificação das séries também possui 

relação com a tipologia documental, tornando-se fundamental para procedimentos arquivísticos 

de: classificar, descrever, selecionar, acessar e difundir os documentos.  

 O conceito de série documental e a compreensão do conceito estão fundamentadas por 

uma fórmula, cujo resultado da série documental é o somatório do sujeito produtor, da função 

e do tipo documental, representando a seguinte definição “série documental é um conjunto de 

documentos produzidos pelo mesmo sujeito produtor, no desenvolvimento da uma mesma 

função, e cuja ação administrativa foi capturada no mesmo tipo documental”. (LA TORRE 

MERINO E MARTÍN-PALOMINO Y BENITO, 2000, p. 21, tradução nossa) 
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 SÉRIE = SUJEITO PRODUTOR + FUNÇÃO + TIPO DOCUMENTAL 

 

 O tipo documental é a materialização escrita das competências, funções e atividades do 

produtor de documentos e equivale a uma unidade documental. O tipo documental é utilizado 

para denominar os documentos tornando-se o momento para investigar os seus caracteres 

externos e internos. 

 

 

4.5 Identificação de Tipologia Documental X Identificação de Assuntos: Quais as 

Diferenças?   

 

 Pesquisadores brasileiros de uma tradição arquivística espanhola, como Heloísa 

Liberalli Bellotto e Ana Célia Rodrigues, trazem para o país os estudos de tipologia documental 

e a metodologia da identificação. Desta forma, buscam introduzir e aprofundar uma perspectiva 

científica no Brasil e, por meio de seus estudos, disseminar que o arquivista ao desempenhar 

suas atividades a priori ao tratamento documental realiza trabalho de pesquisa científica em 

organismos produtores de documentos. De acordo com Ana Célia Rodrigues (2011, p. 9) “a 

identificação é um tipo de investigação científica particular que constitui uma ferramenta de 

trabalho para o arquivista. Uma metodologia de pesquisa que se desenvolve nos parâmetros do 

rigor científico, como tarefa preliminar e necessária às funções da classificação, avaliação, 

descrição e planejamento da produção documental”. 

 Da mesma forma, Renato Tarciso Barbosa de Sousa (2004, p. 193) assinala que “o 

trabalho a ser desenvolvido pelo arquivista como típica atividade de pesquisa, que envolve a 

necessidade de utilização de metodologia científica para a coleta e interpretações dos dados. 

Uma pesquisa Arquivística a partir das contribuições da História, da Sociologia, da 

Administração e da Diplomática Contemporânea”. 

Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005) a identificação é 

o “processo de reconhecimento, sistematização e registro de informações sobre arquivos, com 

vistas ao seu controle físico e/ou intelectual”. Nesse sentido, a identificação antecede todos os 

processos técnicos, ou melhor, todos os demais processos irão decorrer da identificação, pois 

dela que surgirá o trabalho intelectual que, posteriormente, será sistematizado sobre as 

informações (dados) que serão retiradas do arquivo. Isso será reflexo da estrutura do produtor, 

além de colaborar com o controle dos documentos que são produzidos. 
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A definição apresentada no dicionário conceitua o termo identificação como parte de 

um conjunto de operações denominado processamento técnico, assim definido “processamento 

técnico: expressão utilizada para indicar as atividades de identificação, classificação, arranjo, 

descrição e conservação de arquivos. Também chamado processamento arquivístico, 

tratamento arquivístico ou tratamento técnico”. Todavia, não se pretende reduzi-lo a um mero 

processamento técnico como demonstrado, e sim demonstrar que a Identificação é um conceito 

que pode ser muito mais profundo em seu sentido, “formado por um conjunto de atividades 

integradas, com uma unidade metodológica, que fornece os parâmetros teóricos para se realizar 

a busca e o registro de informações que serão utilizadas para o tratamento dos documentos ao 

longo do seu ciclo vital”. (RODRIGUES, 2007).  

Dessa maneira, as informações serão sintetizadas e estruturadas para proporcionar a 

consistência necessária para fundamentar as tarefas arquivísticas de produção, classificação, 

avaliação e descrição. Segundo Ana Célia Rodrigues (2011) o conceito de identificação quando 

empregado no Brasil, não acompanhou as perspectivas desenvolvidas pela Espanha no uso do 

conceito e, assim, aplicou o conceito de identificação para construção de diagnósticos de 

arquivos, cujo propósito estava pautado em políticas de recolhimento e de transferência de 

documentos para sistemas de arquivos. 

 

O Brasil integrou o movimento internacional que se formou em busca de 

referenciais metodológicos. [...] Dessas experiências iniciais de identificação, 

sobretudo dos trabalhos desenvolvidos pelo GIFI e pelo GIFE, resultaram a 

definição posta no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística que 

também considera identificação como uma fase do processamento técnico dos 

arquivos [...] os processos de identificação formulados pelo Arquivo Nacional 

do Brasil não chegaram ao nível da caracterização dos tipos documentais. Os 

métodos formulados estiveram focados no nível da identificação dos fundos 

para fins de implantação de políticas de transferências e recolhimentos e 

estabelecimento de sistemas de arquivos. Nesta perspectiva, diferenciou-se 

das propostas metodológicas formuladas na Espanha, que tinham como 

objetivo produzir conhecimento sobre a relação entre o tipo documental e seu 

contexto de produção para classificar, avaliar e descrever os fundos 

acumulados nos arquivos da administração pública. (RODRIGUES, 2011, p. 

8). 

  

Os estudos de Penha (2013, p. 1) contribuíram para “descrever o contexto inicial do 

processo de construção teórica da metodologia da identificação nas décadas de 1980 a 1990, no 

âmbito da literatura arquivística espanhola e brasileira”. Contudo, trouxe outra percepção 

acerca dos eventos identificados. Observa-se que a Espanha, primeiramente, desenvolveu 

sequências de trabalhos por meio do Grupo de Arquivistas de Madri. Este trabalho foi uma 
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investigação de décadas, ou seja, cada arquivista espanhol e grupo de trabalho possibilitaram 

ampliar a reflexão da metodologia para fundamentar teoricamente e metodologicamente a 

Identificação Arquivística. Conforme mencionado por Rodríguez Barredo (2017), o grupo 

desenvolveu critérios para desenvolver suas tarefas de trabalho, culminando como último 

critério nos sistemas de transferências. Entretanto, o Brasil centralizou a aplicação do conceito 

de identificação no último critério estabelecido pelo Grupo de Madri, isto é, pautou seus grupos 

brasileiros de trabalhos - os Grupos de Identificação de Fundos Internos e o de Fundos Externos 

(GIFI e GIFE) - na terceira etapa de trabalho do grupo da Espanha, aproximadamente pelos 

anos de 1985-1986, em políticas de recolhimento e de transferência de documentos para 

sistemas de arquivos. 

 Por outro lado, ao estudar a literatura de Schellenberg (2006) sobre a atividade de 

descrever documentos e os tipos de descrição, observamos certa peculiaridade na forma que o 

autor aborda essa questão. Ele demonstra que a descrição possui duas partes: uma composta 

pelo conteúdo substantivo, considerando-a uma substância e a outra parte formada pelas 

características físicas do documento, denominando-a estrutura. 

 A substância representa as funções, atividades e operações e a estrutura simboliza as 

classes e o tipo físico do documento. Schellenberg (2006, p. 134) conduz seu raciocínio ao 

indicar que a junção da substância e da estrutura do documento no processo de descrição 

significa alcançar uma descrição específica do documento.  

O curioso é perceber que o autor considera que esses dois elementos articulados são 

iguais a “documentos oriundos de atos repetitivos”. Afirmando que a fusão dessas duas partes 

são tipos de documentos denominados por “tipos rotineiros (recurrent) produzido por órgão em 

que a execução e suas funções obedecem a diretrizes e métodos fixados”. Desta forma considera 

como exemplos dessa junção os documentos: relatório de dinheiro de caixa, relatório de 

recepção de material, relatório de estoque e relatório sobre créditos. 

 Nessa direção, percebemos que o autor coloca o conteúdo substantivo (substância) 

equivalente a assunto ou espécie de ato ou operação e, também, a fusão da substância e estrutura 

como tipo documental. O autor não chega à gênese documental, apesar de reconhecer a função, 

atividade e a “espécie do ato” e recomenda esses parâmetros como ideal tanto para as atividades 

de classificação e avaliação. Ao contrário de Duranti (1998) que, amparada pela Diplomática, 

atinge o âmago da ação do documento como prova de ação. 

 Nessa perspectiva, Montejo U (1997) já indagava a necessidade de aprofundar os 

estudos e as discussões sobre as tipologias arquivísticas modernas tendo observado uma 

tendência de estudarem os sistemas de classificação ao mesmo tempo em que os tipos 
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documentais, recorrendo-se às definições que relacionam tipo documental com função 

arquivística. O autor já alertava “a definição de tipologias documentais do arquivo é uma parte 

da arquivística que parece ter mais relação com a descrição do que com os métodos de 

classificação, uma vez que não trata da análise conceitual da informação administrativa”. 

(MONTEJO U, 1997, p. 1997). 

 Essa peculiaridade relacionada à forma de entendimento sobre substância e estrutura de 

Schellenberg (2006) que afeta a classificação e avaliação é esclarecido por García Ruíperez 

(2007) e, também, abandonado pela corrente arquivística australiana. Segundo Schmidt (2015, 

p. 132) “a Austrália não aceitou a aplicabilidade sobre funções de Schellenberg”. 

 García Ruíperez (2007, p. 4) esclarece que a compreensão e a definição sobre o tipo 

documental ocorrido na Espanha e pelos arquivistas de Madri é diferente das abordagens 

difundidas pelos arquivistas norte-americanos, franceses, ingleses e italianos. Ele explica que o 

conceito de tipo documental e os estudos sobre os caracteres internos e externos do documento 

de arquivo são realizados sobre a ótica da tipologia documental. Além disso, acrescenta que os 

estudos sobre esses caracteres conduzem todo o trabalho arquivístico.   

 Os arquivistas espanhóis equivalem o tipo documental a uma unidade documental e 

esclarecem que a identificação correta do tipo documental permite que a série seja constituída 

e se realize uma descrição adequada. Do mesmo modo, explicam que são os caracteres externos, 

ou seja, a estrutura física do documento um aspecto importante para a definição do tipo, pois 

ali que reside os fatores de: classe e tipo documental, formato, forma e quantidade.  

 De acordo com García Ruíperez (2007), o desajuste gerado por Schellenberg se constitui 

por ele ter misturado os caracteres externos e internos para definir o tipo documental. Por outro 

lado, foi Vicenta Cortés, na Espanha, a responsável pela difusão do termo - sendo a primeira a 

utilizá-lo - que, posteriormente, teve outros seguidores, sendo um deles Antonia Heredia 

Herrera.  

 O objetivo desta seção não é aprofundar teoricamente as questões do assunto, pois não 

é nosso foco de estudo, mas, apenas lançar algumas observações percebidas dentro da literatura 

arquivística que podem trazer um pouco de compreensão a respeito das divergências da 

temática sobre o assunto que trazem algumas concepções diferentes na adoção e na construção 

do plano de classificação no Brasil. 

 O Programa de Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro – PGD-RIO, é um 

exemplo brasileiro da aplicabilidade da metodologia da identificação para implantação de um 

programa de gestão de documentos pautado no conceito da identificação arquivística como uma 

função autônoma. “A implantação dos programas de gestão de documentos se sustenta nas 
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funções arquivísticas de identificação, classificação e avaliação, etapas que garantem normas e 

padrões para produção, controle de acumulação e uso dos documentos de arquivo, independente 

do suporte (convencionais ou eletrônicos)”. (PGD, 2012, p. 13).  Nesse sentido, pretende-se 

verificar a pertinência da metodologia da identificação arquivística como parâmetro de boas 

práticas na seção de finança do Colégio Pedro II. 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

5.1 A Pesquisa Científica  

 

 A pesquisa fundamenta-se na base teórica e metodológica da identificação arquivística, 

temática abordada e aprofundada pela pesquisadora Dra. Ana Célia Rodrigues e matéria de 

estudo do Grupo de Pesquisa Gênese Documental Arquivística (UFF/CNPq). Além disso, por 

se tratar de uma dimensão teórica e metodológica particularizada da disciplina da Arquivologia 

para implantação de programas de gestão de documentos e para o tratamento técnico 

arquivístico, a pesquisadora dedica-se a aprofundar as discussões acadêmico-científicas para 

considerar a identificação arquivística como uma função independente no âmbito das 

metodologias arquivísticas.  

 A pesquisa foi desenvolvida através de estudo de caso, sendo um recurso científico 

aplicado às Ciências Sociais para produção de conhecimento em determinado contexto que, 

neste caso, é a Seção de Finanças do Colégio Pedro II. Segundo Yin (2010) o estudo de caso 

possibilita “entender fenômenos sociais complexos” e “permite [que] os investigadores 

retenham as características holísticas e significativas dos eventos da vida real”. Além disso, o 

estudo de caso concebe características dos métodos: exploratório, descritivo e/ou explanatório. 

 De acordo com Yin (2010) o estudo de caso é uma metodologia nas ciências sociais 

associado a uma pesquisa empírica que acompanha uma investigação lógica e uma teoria, sendo 

“apenas uma das várias maneiras de realizar a pesquisa de Ciência Social”.  

 

O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos 

contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos 

relevantes. O estudo de caso conta com muitas técnicas utilizadas pelas 

pesquisas históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente 

não são incluídas no repertório de um historiador: a observação direta e série 

sistemática de entrevistas. (YIN, 2010, p. 27) 

 

Por isso, foi pertinente utilizar o estudo de caso para esta pesquisa, porque é um método 

que viabilizará a compreensão dos fenômenos contemporâneos internos que ocorrem no 

Colégio Pedro II, articulando aspectos teóricos e práticos, ou seja, o método do estudo de caso 

viabilizará uma investigação coerente da teoria e da prática da Arquivologia dentro do contexto 

organizacional do Colégio Pedro II. 

 A pesquisa científica está efetivada em uma investigação minuciosa que agrega métodos 

científicos para análise das evidências. Os métodos utilizados são: observação, análise 
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documental, estudo de caso e entrevista. Estes são usados para compreensão dos eventos no 

contexto, ou seja, tanto entender o campo empírico da pesquisa quanto agregar o objeto de 

pesquisa, pois “[...] o poder diferenciador do estudo é a sua capacidade de lidar com uma ampla 

variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observação – além do que pode 

estar disponível no estudo histórico convencional”. (YIN, 2010, p. 27). 

 A dimensão teórica desta pesquisa está fundamentada na base teórico-metodológica 

construída para o conceito da identificação arquivística, através de revisão de literatura das 

publicações nacionais e internacionais disponíveis referentes à temática. Por outro lado, a 

dimensão metodológica é construída através da aplicação do estudo de caso de identificação 

arquivística e dos estudos da tipologia documental desenvolvida nos parâmetros da Diplomática 

na Seção de Finanças do Colégio Pedro II. 

  

FASE 1 – Levantamento bibliográfico e revisão de literatura sobre os temas: 

 

- Identificação Arquivística 

- Diplomática  

- Tipologia Documental 

- Gestão de Documentos 

- Classificação 

- Avaliação 

- Legislação Arquivística Brasileira 

- Legislação Federal  

- Textos legais e normativos sobre o Colégio Pedro II 

 

 Esta fase decorreu do levantamento bibliográfico e revisão de literatura associando os 

temas ao campo empírico da pesquisa, arquivo da Seção de Finanças do Colégio Pedro II e foi 

composta por pesquisa nas fontes documentárias e base de dados que estavam disponíveis sobre 

os assuntos: livros, artigos, teses, dissertações e documentos institucionais; disponíveis nas 

bibliotecas universitárias; base de periódicos da CAPES; base de dados de revistas eletrônicas 

especializadas, nacionais ou internacionais, em Arquivologia e Ciência da Informação; e fontes 

documentais e eletrônicas institucionais do Colégio Pedro II.  

 

 FASE 2 – O Estudo de caso: identificação arquivística aplicada à elaboração de 

plano de classificação na Seção de Finanças do Colégio Pedro II 
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5.2 Identificação Arquivística 

 

Está estruturada de acordo com a base metodológica do conceito, cujos objetos de estudo 

são o órgão produtor de documentos e a tipologia documental. Os dois estudos foram 

desenvolvidos de forma concomitante alcançando um denominador comum que é o plano de 

classificação.  

 Para construir o plano de classificação foi necessário particionar ambos os estudos em 

três tarefas: realizar a identificação das tipologias documentais acumuladas, pesquisar a 

legislação pertinente à estrutura e ao funcionamento da Seção de Finanças, organizar e 

acondicionar as séries documentais. 

 O objetivo do estudo do órgão produtor de documentos concentra-se em reconhecer o 

contexto de produção, investigando e analisando o contexto administrativo e jurídico que se 

fundamentam em dois fatores: as áreas administrativas (elemento orgânico) e as atribuições 

(elemento funcional).  

  

 

5.2.1 Estudo de Identificação de Órgão Produtor 

 

Identificação do elemento orgânico (estrutura organizacional) e funcional 

(competências, funções e atividades) no arquivo da Seção de Finanças do Colégio Pedro II: 

aplicação do quadro de identificação de órgão produtor, conforme instrumento abaixo:  

 

Quadro 8 – Estudo do órgão produtor de documentos  

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PRODUTOR 

COMPETÊNCIA FUNÇÃO ATIVIDADE TAREFA 

    

Fonte: RODRIGUES, 2002. 

 

 

 Todos os dados reconhecidos sobre as competências, funções e atividades são 

sintetizados no quadro de identificação de órgão produtor. No entanto, estes dados passam por 

um refinamento das legislações que são representados em três estudos: Estudo 1, Estudo 2 e 

Estudo 3, para se atingir a essência que é demonstrada no plano de classificação.  
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 O Estudo 1 apresenta os dados reconhecidos na íntegra, ou seja, apresenta os extratos 

legais que validam as competências, funções e atividades; registrando as informações sobre a 

estrutura administrativa, isto é, as atribuições. O Estudo 2 é a revisão da redação e dos textos 

legais, ou seja, o enxugamento da redação legal. Por fim, no Estudo 3 oculta-se o nível de tarefa 

por configurar a consolidação do plano de classificação, articulando esse estudo aos tipos 

documentais, isto é, refere-se aos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Figura 2 – Níveis do estudo do órgão produtor de documentos 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Os conceitos utilizados nesta pesquisa para definir as competências, funções a 

atividades, como também, sua estrutura metodológica são os mesmos que foram utilizados pelo 

Programa de Gestão de Documentos do Estado do Rio de Janeiro (PGD-RIO) que foi publicado 

no Manual de Gestão de Documentos (2012, p. 20). 

 

 Competência – É a missão para qual o órgão foi criado; 

 Função – São os encargos atribuídos ao órgão para o desempenho de sua competência; 

 Atividade – É ação desempenhada no cumprimento de uma função, e está diretamente 

relacionada à produção e à acumulação documental; 

 Espécie – É a configuração que assume o documento de acordo com a disposição e a 

natureza das informações nele contidas. Ex: ata, carta, certidão, projeto, relatório, etc.; 

 Tipologia documental - É o conjunto dos tipos documentais; configuração que assume a 

espécie documental de acordo com a atividade que ela representa. Definem as séries 

documentais. Ex: Ata de reunião de conselho, Certidão de registro de tempo de serviço, 

Projeto de Aceleração do Crescimento, Relatório de atividades mensais. 

 

Estudo 1 • Aparece a 
legislação

Estudo 2
• Revisão 

da 
legislação

Estudo 3
• Oculta o 

nível da 
tarefa
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5.2.2 Estudo de Identificação de Tipologia Documental 

 

Aplicação do formulário de estudo de identificação de tipologia documental no qual se 

acrescentam as entrevistas com os gestores institucionais e o complemento das informações 

extraídas com a tipologia documental que está armazenada no arquivo da Seção de Finanças do 

Colégio Pedro II, conforme instrumento abaixo: 

 

Quadro 9 – Estudo de tipologia documental 

FORMULÁRIO DE ESTUDO DE IDENTIFICAÇÃO DE TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

Órgão produtor: 

Subordinação: 

Atividade: 

Tipo Documental: 

Objetivo da produção: 

Conteúdo (dados que se repetem): 

Fundamento Legal: Documentos anexos: 

Documentos Relacionados: 

Tramitação: 

Vias/Cópias Destino (órgão ou pessoa) Objetivo Quem assina 

        

        

Prazo de Arquivamento sugerido: ______ 

Destinação: 

(  ) Eliminar 

(  ) Preservar 

Entrevistado: Entrevistador: Data: 

Fonte: RODRIGUES, 2002. 

 

- Fontes de Informação: levantamento da legislação pertinente à estrutura e ao 

funcionamento do Colégio Pedro II e das suas atribuições de competências e atividades, 

como também, legislação federal vigente que afeta as funções administrativas do 

Colégio Pedro II.   

 

5.3 Plano de Classificação Funcional da Seção de Finanças do Colégio Pedro II. 

  

 Produção do plano de classificação funcional da Seção de Finanças do Colégio Pedro 

II. Aplicação da classificação e avaliação utilizando o instrumento normativo de Gestão de 

Documentos destinado aos Órgãos Públicos do Poder Executivo Federal – Código de 
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classificação de documentos de arquivo para a administração pública: atividades-meio e a 

Tabela básica de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-

meio da administração pública e análise da equivalência com os instrumentos publicados na 

Resolução nº 14 do CONARQ, correlacionando as equivalências das tipologias documentais 

contrapondo a classificação funcional com a classificação por assunto. 

 

5.4 A Delimitação da Pesquisa 

  

 A pesquisa está delimitada ao arquivo da Seção de Finanças do Colégio Pedro II, por se 

constituir de uma unidade administrativa financeira relevante da instituição que produz 

documentos que comprovam o uso dos recursos públicos. 

 

5.5 A Divulgação dos Dados 

  

 A divulgação dos dados e da pesquisa estará amparada e homologada por meio de 

processo administrativo que será aberto na Reitoria do Colégio Pedro II e encaminhado à Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC). 

 

5.6 A Interpretação dos Dados e Síntese da Pesquisa 

  

 A interpretação dos dados, a síntese da pesquisa e os resultados foram demonstrados nas 

seções que se referem ao campo empírico da pesquisa. Foram interpretadas e sintetizadas as 

práticas de gestão de documentos e de arquivos da Seção de Finanças do Colégio Pedro II e 

seus instrumentos norteadores, bem como, os resultados finais do estudo de caso de 

identificação arquivística. 

 Levantamento da legislação federal e os instrumentos que dispõem sobre gestão de 

documentos e o tratamento técnico sobre os órgãos públicos do poder executivo federal; 

 Coleta de dados e informações para entendimento das práticas arquivísticas da Seção de 

Finanças do Colégio Pedro II; 

 Entrevista com o gestor da Seção de Finanças do Colégio Pedro II; 

 Sistematização dos dados do campo empírico representado no diagnóstico da gestão de 

documentos da Seção de Finanças do Colégio Pedro II. 

 Resultados finais do estudo de caso de identificação arquivística. 
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6 O CAMPO EMPÍRICO: COLÉGIO PEDRO II 

 

6.1 O Colégio Pedro II 

 

 O Colégio Pedro II é uma tradicional instituição do Estado do Rio de Janeiro. Entidade 

secular, fundada em 1837, por Bernardo Pereira de Vasconcellos, que permanece atuante até os 

dias atuais no ensino fundamental e secundário de estudantes cariocas e fluminenses. 

 A instituição manteve-se sólida às transformações sociais brasileiras ocorridas desde 

sua fundação possuindo uma riqueza histórica e cultural na formação da educação do Brasil. 

Originada desde o império, resistiu às inúmeras modificações sociais e políticas, conservando-

se no tempo e na historiografia brasileira. 

 Os traços da fundação do Colégio Pedro II são notados desde o período colonial no qual 

a educação tinha forte relação com a Igreja e o Estado. Segundo Cecchetti e Santos (2016) o 

desenvolvimento da educação no Brasil foi influenciado fortemente no período colonial pela 

Igreja, ou seja, a responsabilidade da educação estava ligada às ordens religiosas, revelando 

uma forte associação político-religiosa.  

 Os autores destacam que “no campo da educação, coube às ordens religiosas, como a 

jesuíta e a franciscana, por exemplo, a tarefa da catequese e da instrução”, acrescentando que 

“a Igreja matinha uma relação privilegiada com o Estado, cabendo-lhe, além do controle direto 

ou indireto de hospitais e orfanatos, de atos cívicos e dos ritos sociais, como batismos e 

casamentos e enterros, a responsabilidade pela instrução”. (CECCHETTI; SANTOS, 2016, p. 

133).  

  O Colégio Pedro II foi idealizado em decorrência da reestruturação do seminário dos 

órfãos de São Pedro. Este seminário foi criado em 1739 por Dom Frei Antônio de Guadalupe, 

sacerdote franciscano que foi bispo do Rio de Janeiro do período de 1725 a 1740. Outras 

denominações foram atribuídas ao projeto do sacerdote, como por exemplo: imperial de São 

Joaquim e/ou Seminário de São Joaquim. No entanto, somente no período regencial do 

império5, em 1837, que o seminário é reorganizado e transforma-se em colégio de instrução 

secundária. 

 

 

                                                 
5 O Período Regencial ocorreu de 1831 – 1840 representando uma fase da política brasileira em que houve o 

afastamento de Dom Pedro I do Governo Imperial, deixando como sucessor seu filho de 5 anos e herdeiro Dom 

Pedro II na condição de príncipe regente. Desta forma, por ser menor de idade, grupos políticos ficaram 

responsáveis pelo Governo em nome do imperador. 
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A origem do Imperial Colégio de Pedro II está no Colégio dos Orfãos de São 

Pedro, criado a 8 de junho de 1739. Posteriormente, essa instituição foi 

transferida para a Capela de São Joaquim e transformada em seminário, 

extinto em 1818, por D. João VI. Em 1821, o Seminário São Joaquim é 

restabelecido por D. Pedro I e remodelado pelo ministro José Lino Coutinho, 

passando a ser administrado pelo Governo. Em 1837, Bernardo Pereira de 

Vasconcelos, querendo dar ao Brasil o primeiro estabelecimento de ensino 

secundário oficial, apresentou ao então regente Araújo Lima um decreto, que 

o transforma no Colégio de Pedro II, a 2 de dezembro de 1837, com internato 

e externato, tendo por modelo o liceu francês e deveria ser padrão para os 

demais estabelecimentos de ensino secundário do país. (BASTOS, 2008, p. 

46) 

 

 Nesse sentido, o Colégio Pedro II é criado por meio do Decreto Regencial de 2 de 

dezembro de 1837, “convertendo o Seminário de S. Joaquim em collegio de instrucção 

secundaria, com a denominação de Collegio de Pedro II, e outras disposições”, homologados 

pelo Regente Interino e pelo Ministro e Secretário de Estado, respectivamente, Pedro Araújo 

Lima e Bernardo Pereira de Vasconcellos. (DECRETO DE 2, 1837). 

 A atribuição do nome do colégio e a data de inauguração são determinadas para 

homenagear o príncipe regente do Brasil Pedro II que fazia aniversário em 02 de dezembro que 

ainda era um menino. Contudo, as aulas somente iniciaram em março do ano seguinte, isto é, 

em 25 de março de 1838. 

 O Brasil do século XIX recebe forte influência dos ideais franceses, principalmente, no 

que se refere à educação. Neste período a França possuía papel importante na construção de 

novos pensamentos, tanto na arena política com a eclosão dos movimentos revolucionários 

quanto cultural. De acordo com Bastos (2008, p. 42), o período é marcado como “um século de 

francofonia por excelência, onde a nossa cultura absorveu tudo ou quase tudo o que se produzia 

na França”, atraindo a maioria da elite intelectual brasileira da época que a considerava como 

capital cultural. 

 A influência francesa se refletiu tanto na formação dos primeiros professores que 

integraram o Colégio Pedro II, quanto na composição da sua estrutura. Segundo Bastos (2008) 

muitos professores que atuaram na instituição estudaram na França, utilizando como material 

didático a tradução dos compêndios franceses. Choeri (1989) acrescenta que o corpo docente 

selecionado por Bernardo Pereira de Vasconcellos foi baseado em professores de grande valor 

cultural, científico e acadêmico e a constituição da instituição seguiu os parâmetros e estrutura 

francesa do Colégio Louis Le Grand. Esses seriam os “parâmetros exigidos na época como a 

expressão do que melhor pudesse representar a cristalização e síntese das transformações que 

se passavam na Europa e se refletiam na consecução de seus objetivos político-sociais”.  
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 Os ideais franceses não ficaram restritos à formação estrutural e docente do Colégio 

Pedro II, mas influenciaram toda a educação. É no século XIX que se iniciam os movimentos 

de um Estado Educador, buscando modernizar as instituições escolares expandindo a educação 

pública e suas práticas por meio da inclusão do livro escolar. Neste cenário, também, se 

estabelecem normativas e publicam-se decretos que reformam os ensinos primário e 

secundário, como também, surge a divisão do ensino público em primeira e segunda classe. 

 O Colégio Pedro II foi considerado por alguns como símbolo da educação e da civilidade 

possuindo na época uma organização especial. A instituição era mantida pelo próprio imperador 

que lhe dava atenção exclusiva. Dom Pedro II ficava presente e acompanhava pessoalmente 

muitas ações ligadas ao colégio, tanto que o seu último ato como imperador ocorreu dentro das 

instalações do colégio onde estava conduzindo a prova de seleção de professores. Além disso, 

os alunos que estudavam no Colégio Pedro II tinham privilégios de acesso direto aos cursos de 

nível superior. Sancionado pelo Decreto de 30 de setembro de 1843, declarava que os alunos 

que se formassem como bacharéis em letras ficariam isentos de fazer exames e seriam admitidos 

à matrícula em qualquer das Academias do Império. E, foi em 1857 que a instituição se dividiu 

em internato e externato. 

 

Art. 1º Os Bachareis em letras pelo collegio de Pedro Segundo serão isentos 

de fazer exame de materias preparatorias para serem admittidos á matricula 

em qualquer das Academias do Imperio, logo que apresentem seus Diplomas; 

ficando approvada a disposição do artigo duzentos trinta e cinco do 

Regulamento numero oitavo de trinta e um de janeiro de mil oitocentos trinta 

e oito. 

Art. 2º O exame das materias, de que trata o artigo antecedente, feito em 

alguma das Academias do Imperio, será valido em todas. (DECRETO Nº 296, 

DE 30 SETEMBRO DE 1843). 

 

  Para Bastos (2008, p. 44) a influência francesa na educação é observada na reforma 

curricular de 1854 que se refere ao primeiro programa de ensino organizado pelo Conselho 

Diretor, como também, em 1889 com o primeiro programa elaborado pelo regime republicano. 

Ambos possuem expressiva influência francesa na cultura brasileira e, somente, a partir das 

últimas décadas que começam a consumir gradualmente a influência norte-americana.   

 A República traz em seu bojo a expressão de modernizar o país e os ideais republicanos 

para a educação e que ela seja gratuita, laica e popular. Desta forma, ocorre a definitiva 

separação da influência religiosa dentro dos estabelecimentos de ensino e a ruptura com a 

tradição do império. Desta forma, com o advento da república em 1889, o Colégio Pedro II 

sofre significativas mudanças que são marcadas pela alteração na sua denominação que passa 
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a ser designado de Instituto Nacional de Instrução Secundária, em 1889, e de Ginásio Nacional 

em 1890. Em 1909 ocorreu outra alteração e passou a ser chamado de Externato Nacional Pedro 

II e Internato Nacional Bernardo Pereira de Vasconcelos. Contudo, em 1911 volta a 

denominação original Colégio Pedro II.  

 Logo, as alterações nas bases administrativas e político-pedagógicas sobre o rumo do 

Colégio Pedro II que coincidem com os dias atuais começam na República Velha e com a 

instituição do Ministério da Educação – MEC. Segundo Choeri (1989), toda a influência 

nacional e notoriedade que o colégio possuía na época do império foi afastado colocando a 

instituição em um “cone de sombra”. 

 

A criação do Ministério da Educação e Cultura, em 1931, tendo como titular 

Francisco Campos marcou e levou, em meu entendimento, o CPII a vir a 

iniciar e permanecer por alguns anos, no ostracismo pedagógico e 

encaminhar-se e infletir a passos largos para obsolescência e a perder sua 

autenticidade e parte de sua credibilidade haurida no passado. (CHOERI, 

1989, p. 26). 

 

 Outro ponto que pode ter ocasionado a limitação da instituição foi não ter sido 

contemplada para implantação e desenvolvimento das ciências exatas como era a proposta 

inicial da fundação do MEC. Choeri (1989) argumenta que a criação deste órgão central estava 

essencialmente fundamentada em ideais positivistas atribuindo extrema ênfase à introdução e 

ao desenvolvimento das disciplinas das ciências exatas. 

 Por outro lado, muitas cátedras que compunham o corpo docente do colégio ainda 

tiveram significativa participação no desenvolvimento do ensino no Brasil e colaboraram com 

criação de institutos nacionais e de cidade, como por exemplo: os professores de história e 

geografia que fomentaram a criação do Conselho Nacional de Geografia e o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE. Como também, participação dos professores na elaboração 

do plano diretor da construção da cidade de Belo Horizonte.  

 Choeri (1989) enfatiza que o Colégio Pedro II perdeu-se um pouco em sua trajetória, 

centralizando o seu desenvolvimento apenas em fatores pedagógicos, perdendo espaço nas 

questões administrativas que impunham o governo. Desde então, o Colégio Pedro II perpassou 

por todas as reformas educacionais manifestadas nos diversos modelos de governos 

republicanos e militares, executando todas as bases legislativas educacionais construídas até 

culminar com a sua equiparação a Instituto Federal em 2012.  

 Nesta perspectiva, O Colégio Pedro II é uma instituição federal criada desde 02 de 

dezembro de 1837, vinculada ao Ministério da Educação e integrada a Rede Federal de 
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Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Foi equiparado aos Institutos Federais e possui 

como especialidade a oferta da educação básica, superior, profissional e licenciaturas. 

 A instituição é uma autarquia, sendo uma “entidade de direito público, com autonomia 

econômica, técnica e administrativa, embora fiscalizada e tutelada pelo Estado, o qual 

eventualmente lhe fornece recursos, e constitui órgão auxiliar de seus serviços”. (HOUAISS, 

2009). De acordo com o Estatuto do Colégio Pedro II, art. 3, um dos princípios norteadores da 

instituição é o “compromisso com a justiça social, com a equidade, com a cidadania, com a 

ética, com a transparência e a gestão democrática”. 

 A organização administrativa do Colégio Pedro II é composta por: Órgãos Colegiados 

Superiores (Conselho Superior e Colégio de Dirigentes); Reitoria (Reitor e Pró-Reitorias); 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; os Campi; Ouvidoria; Auditoria Interna; 

Procuradoria Jurídica; Procuradoria Educacional Institucional; Corregedoria e Diretorias 

Sistêmicas. Desta forma, cada área que compõe a organização administrativa do Colégio Pedro 

II é responsável por determinada gestão, isto é, responsável por administrar, gerenciar e dirigir 

suas atribuições. 

 

Art. 20. As Pró-Reitorias descritas no artigo 6º, inciso II, alínea b deste 

Estatuto, dirigidas por Pró-Reitores nomeados pelo Reitor, planejam e 

executam as atividades referentes às dimensões de ensino, pesquisa, extensão, 

cultura, administração, gestão de pessoas e desenvolvimento institucional e 

planejamento, no âmbito de todo o Colégio Pedro II. (ESTATUTO DO 

COLÉGIO PEDRO II, 2012, p. 10). 

 

A Pró-Reitoria de Administração (PROAD) foi normatizada pelo Regimento Geral do 

Colégio Pedro II documento que define sua organização, competência e funcionamento. 

Atualizado em 2014, o Regimento Geral (2014, p. 15) estabelece que a competência da PROAD 

é a “coordenação e a execução dos processos de planejamento orçamentário e financeiro, 

aquisições, contratações e registro dos atos financeiros, contábeis e patrimoniais, licitações, 

compras, contratos, convênios e termos de cooperação técnica”. Todas as competências da 

PROAD foram discriminadas da seguinte maneira: 

 

 “Supervisionar e zelar pelo cumprimento das metas e objetivos estabelecidos na Lei 

Orçamentária Anual”; 

 “Acompanhar a execução dos projetos e dos planos de trabalho para obtenção de 

recursos orçamentários e financeiros”; 
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 “Elaborar, sistematizar e apresentar o Relatório Anual de Gestão e os processos de 

Prestação de Contas da Instituição junto à sociedade e aos órgãos de controle, e 

ainda, prestar assessoramento, controle e supervisão sobre a gestão e execução 

orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do Colégio Pedro II”; 

 “Garantir o melhor desempenho da gestão administrativa e de infraestrutura”; 

 “Desenvolver organizacionalmente o Colégio Pedro II”; 

 “Planejar, organizar, estabelecer, monitorar e avaliar as políticas e diretrizes de 

administração e infraestrutura para o Colégio Pedro II”; 

 “Assessorar o Reitor e Diretores Gerais dos Campi, em assuntos relativos ao 

patrimônio, almoxarifado, orçamento, contabilidade, finanças e serviços gerais”; 

 “Regulamentar as normas e procedimentos nas áreas de administração e 

planejamento orçamentário”; 

 “Laborar Planos de Trabalho para captação de recursos orçamentários e financeiros 

externos”; 

 “Gerenciar, no âmbito do Colégio Pedro II, os sistemas do Governo Federal, 

disponibilizados para as áreas de orçamento, contabilidade, finanças, compras, 

convênios, acompanhamento de metas, diárias, passagens aéreas e administração em 

geral”; 

 “Desenvolver outras atribuições afins”. 

 

 A PROAD é composta pelo Pró-Reitor de Administração, uma Diretora de 

Infraestrutura e uma Diretoria de Planejamento e Finanças. Ambas as Diretorias possuem 

subordinações denominadas seções. Todas as competências estão distribuídas e 

descentralizadas por estas segmentações. Além das competências expressas no Regimento 

Geral do Colégio Pedro II, também incorpora a missão “assegurar a efetiva e regular gestão dos 

recursos públicos, em benefício da sociedade”. Segundo Figueiredo (1995, p. 2), o termo missão 

quer dizer: 

 
Missão significa finalidade, objetivo ou propósito básico e permanente da 

existência de uma empresa, está sempre ligada ao oferecimento de produtos e 

serviços para satisfação das necessidades do consumidor. É necessário que a 

missão da empresa seja clarificada para seu melhor desempenho, assim como 

que as crenças e valores dos principais executivos que compõem o sistema 

institucional da empresa, sejam aceitos de um modo geral por todos os que 

dela fazem parte. (FIGUEIREDO, 1995, p. 2) 
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 Diante do que foi apresentado no Estatuto do Colégio Pedro II e no Regimento Geral, 

percebe-se, inclusive pelo próprio princípio norteador da instituição, que o Colégio Pedro II 

possui um forte compromisso com a gestão, seja ela em qualquer âmbito, e com a transparência. 

Desta forma, através da sua organização administrativa, delega a PROAD as atribuições de 

administrar e gerenciar os recursos financeiros públicos com eficiência por meio dos registros 

dos atos financeiros, assim como, a prestação de contas aos órgãos controle. 

 Nesta perspectiva, a Diretoria de Finanças tem um papel fundamental, porque é 

responsável por “realizar a execução orçamentária da instituição, promovendo o 

profissionalismo e melhorias contínuas na gestão administrativo-financeira para contribuir no 

crescimento das atividades do Colégio Pedro II”. E neste segmento a Seção de Finanças atua 

como “responsável pela concessão de diárias e passagens; análise de suprimentos de fundos; 

liquidação de despesas realizadas; registro de processos; retenção de tributos; controle de 

autorizatórios”. (COLÉGIO PEDRO II, 2017). 

 

Figura 3 – Organograma do Colégio Pedro II 

 

Fonte: http://www.cp2.g12.br/proreitoria/proad/organograma.html 
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Figura 4 – Organograma da Pró-Reitoria de Administração (PROAD). 

 

 

Fonte: http://www.cp2.g12.br/proreitoria/proad/organograma.html 
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Quadro 10 – Quadro de atividades da Diretoria de Finanças e suas subordinações (seções). 

Diretoria de 

Finanças 

Realiza a execução orçamentária da Instituição, promovendo profissionalismo e melhorias 

contínuas na gestão administrativo-financeira para contribuir com o crescimento das 

atividades do CPII. É responsável pelas seguintes ações: foco na excelência dos serviços; 

cumprimento dos princípios legais nas ações e na gestão dos recursos públicos; executar a 

programação financeira tendo em vista os compromissos e os recursos repassados pelo MEC 

(Ministério da Educação), bem como de convênios e contratos, e de outras agências 

financiadoras nacionais e estrangeiras; supervisionar e controlar as atividades dos setores 

que lhe são subordinados; fiscalizar o andamento das atividades inerentes a sua área. 

Seção de 

Orçamento 

Responsável por coordenar efetivamente o processo orçamentário nas seguintes ações: 

integração do acompanhamento da execução orçamentária à sistemática de elaboração; 

disponibilização de informações estruturadas e instrumentos que possibilitem análises 

retrospectivas da execução orçamentária e análises prospectivas de fechamento do 

orçamento para subsidiar as decisões ao nível de execução e elaboração futura; oferecimento 

de corpo técnico e decisório imbuído na preocupação contínua e perseverante de responder 

as questões básicas do porquê e para quê da elaboração de um recurso público. 

Seção de 

Finanças 

Responsável pelas seguintes ações: concessão de diárias e passagens; análise de suprimentos 

de fundos; liquidação de despesas realizadas; registro de processos; retenção de tributos; 

controle de autorizatórios. 

Seção de 

Contabilidade 

Responsável pelas seguintes ações: análise e arquivamento de processos de diversas 

naturezas; liquidação de processos de prestadores de serviços, de fornecedores e folha de 

pagamento dos servidores; acompanhamento e regularização de contas contábeis; controle 

e análise de contratos; liquidação e classificação de suprimentos de fundos; contabilização 

de entradas e saídas de material nas contas de Almoxarifado e Patrimônio; registro, de forma 

geral, dos atos e fatos contábeis executados pelo Colégio. 

Seção de 

Compras 

Responsável pelas seguintes ações: recebimento de documentação solicitando serviço ou 

compra; definição da modalidade de compra; execução de todo o procedimento da licitação 

escolhida; realização de pregão. 

Seção de 

Almoxarifado 

Responsável pelas seguintes ações: armazenagem de material adquirido por compra ou 

doação; recebimento de material; registro de entrada e saída de material. 

Seção de 

Patrimônio 

Responsável pelas seguintes ações: controle de material permanente em uso nas unidades; 

incorporação dos bens pelo registro patrimonial; localização do bem móvel, bem como dos 

imóveis; verificação do estado de conservação dos bens e materiais; subsidiamento da 

tomada de contas anual; realização dos inventários físicos dos bens móveis e imóveis. 

Seção de 

Planejamento e 

Orçamento 

Responsável pela verificação dos gastos anuais e pela realização do planejamento 

orçamentário anual. 

Fonte: CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO, 2016, p. 23. 
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6.2 A Gestão de Documentos no Colégio Pedro II 

 

 No início do ano de 2016 o Colégio Pedro II instituiu o Arquivo Geral e ao estabelecê-

lo enviou os documentos financeiros que não estavam mais em uso. Neste caso, “consideram-

se arquivos intermediários os conjuntos de documentos que, não sendo de uso corrente nos 

órgãos produtores, aguardam sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente”. 

(RESOLUÇÃO Nº 1, CONARQ, 1995). O Arquivo Geral, também denominado Arquivo 

Central, tem por responsabilidade controlar os documentos acumulados dos setores da 

instituição e na aplicação dos procedimentos técnico arquivísticos, assumindo ou não a 

centralização do armazenamento. (ARQUIVO NACIONAL, 2013, p. 28; CAMARGO et al., p. 

22). 

 Ao contrário do que as orientações normativas da área arquivística instituem como 

correto, são nos arquivos intermediários que a classificação acontece. Os documentos não são 

classificados no protocolo ou no arquivo corrente como se julga adequado, é no Arquivo Geral 

a primeira tentativa de cumprir com as determinações da Resolução nº 14 e também aplicar os 

procedimentos técnicos arquivísticos. 

 O Arquivo Geral do Colégio Pedro II, atualmente, é formado por uma equipe de quatro 

técnicos de arquivo, todos Bacharéis em Arquivologia, e ao tentar executar o principal 

procedimento técnico de classificar os documentos financeiros da seção de finança do Colégio 

Pedro II, se depara com imensos desafios de natureza técnica ao classificar e, 

consequentemente, avaliar os documentos utilizando o Plano de Classificação e a Tabela de 

Temporalidade do CONARQ, aprovada pela Resolução nº 14, principal instrumento normativo 

de Gestão de Documentos destinado aos Órgãos Públicos do Poder Executivo Federal.  

 Abaixo estão apresentados alguns desafios encontrados ao utilizar o instrumento, como 

também, algumas peculiaridades na organização dos documentos que foram enviados ao 

Arquivo Geral que acentuam ainda mais as dificuldades para aplicar a classificação. 

 

1. Conflito ao determinar a origem do órgão produtor, tendo em vista que foi informado 

que o conjunto documental recebido no Arquivo Geral é da Seção de Finanças do 

Colégio Pedro II que ratifica a tramitação que consta no sistema, porém todas as caixas 

possuem como referência e origem o setor de contabilidade. 
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Figura 5 – Caixa box do arquivo da SEFIN 

 

 

 

 

Caixa box com espelho produzido pela seção de 

contabilidade: informações básicas sobre a 

origem dos documentos e a descrição dos 

assuntos dos processos com indicação do período.  

    Fonte: Fotografia da SEFIN 

 

 

 

2. Ausência de padronização na descrição dos documentos e multiplicidades de entradas 

para representar uma única atividade que é pagamento de diárias e passagens para o 

servidor público federal. 

 

Figura 6 – Processo financeiro 

 

 

Na caixa box apresentada 

anteriormente tinham processos sobre 

pagamentos de diárias e passagens, 

foram localizadas mais de 10 

expressões para representar a mesma 

atividade, ou seja, o assunto é utilizado 

de diferentes maneiras e formas. 

Fonte: Fotografia da SEFIN  
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Alguns exemplos das expressões encontradas: 

 Concessão de diárias e passagens; 

 Participação em evento com diárias e passagem; 

 Participação em evento (com ajuda de custo); 

 Memo. n.º 0779/2011/DE – solicitação (faz); 

 Capacitação de funcionário; 

 Participação no III seminário internacional de educação matemática; 

 Participação em congresso; 

 Proposta de concessão de diárias e passagens; 

 Treinamento; 

 Autorização de afastamento do país; 

 Afastamento para congresso; 

 Afastamento para estudos; 

 Mudança de período de férias para participação em eventos 

 

3. Utilizando o instrumento normativo de Gestão de Documentos destinado aos Órgãos 

Públicos do Poder Executivo Federal encontra-se o desafio de qual subclasse deve-se 

adotar: 020 Pessoal, 030 Material ou 050 Orçamento e Finanças? 

 

Figura 7 – Etiqueta do processo 

 

As dúvidas são frequentes para se definir as 

subclasses e/ou grupos que serão definidos, 

trazendo insegurança para aplicação do 

procedimento. Além disso, exaustivo tempo 

para consultar as informações no instrumento, 

tornando uma atividade técnica arquivística 

muito dispendiosa.  

Fonte: Fotografia da SEFIN  
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4. Deve-se usar a classe 900 – Assuntos Diversos para classificar todos os documentos 

desta caixa? A classe 900 diz que os assuntos diversos incluem documentos de caráter 

genérico, realmente seriam genéricos? Pois, são documentos de um arquivo financeiro. 

 

Figura 8 – Caixa box diversos 

 

    Fonte: Fotografia da SEFIN 

  

5. Caixa box denominada “Firmas” cujos processos pertencem ora a seção de compras, 

ora a Seção de Finanças, inviabilizando qualquer possibilidade de classificação ou 

utilização do instrumento do CONARQ. 

 

Figura 9 – Caixa box e folhas de abertura de processos 

  

Fonte: Fotografia da SEFIN 
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 Enfim, estes são alguns dos muitos exemplos que poderiam ser representados nesta 

pesquisa. Este desajuste evidencia ausência de normatização do tratamento técnico documental, 

falta de padronização no armazenamento e de conformidade na denominação dos documentos, 

como também, o desafio para executar o processamento técnico utilizando o instrumento 

normativo de gestão de documentos destinado aos órgãos públicos do poder executivo federal, 

Resolução nº 14 do CONARQ. 

 Desta forma, constatou a relevância de utilizar os documentos da SEFIN para verificar 

a pertinência da metodologia da Identificação Arquivística e do estudo da Tipologia 

Documental para implementar boas práticas de gestão de documentos e de arquivo. O estudo, 

motivado por esta pesquisa, possibilitará analisar e estudar a gênese dos documentos de arquivo 

da SEFIN através da sua função para representá-los e organizá-los de acordo com o seu contexto 

de produção, preservando sua proveniência e organicidade, como também, corroborar com a 

transparência administrativa e o acesso à informação. 

 

 

6.3 O Diagnóstico da Gestão de Documentos na Seção de Finanças do Colégio Pedro II 

 

Este diagnóstico se fundamenta no Parecer de Diagnóstico de Arquivo nº 4/2017 sobre 

a Seção de Finanças do Colégio Pedro II elaborado pela equipe técnica do Arquivo Geral. 

Refere-se ao interesse dos servidores em intervir e compreender os documentos acumulados da 

Seção de Finanças (SEFIN) do Colégio Pedro II que foi enviada ao Arquivo Geral em janeiro 

de 2016, juntamente com a sua fundação. A contextualização faz-se necessária, pois esclarece 

os acontecimentos acerca do envio dos documentos e os fatores que levaram a ser armazenada 

no Arquivo Geral. 

No dia 04 de janeiro de 2016 houve a visita técnica da equipe do Arquivo Geral ao CIEP 

Roberto Silveira em Niterói para reconhecimento do espaço e análise das possibilidades de 

trabalho. Nos dias seguintes, ocorrendo respectivamente nos dias 05 e 06 de janeiro de 2016, a 

SEFIN preencheu um caminhão com seus documentos para enviar à Niterói. Desta forma, a 

equipe do Arquivo Geral foi motivada a estabelecer rapidamente a seção do Arquivo Geral no 

CIEP, pois os documentos não poderiam ficar sem guarda. O envio dos documentos da SEFIN 

ocorreu em dias consecutivos, totalizando duas remessas de caminhão. Os documentos foram 

enviados sem listagem ou qualquer outro tipo de instrumento que descrevesse cada documento. 
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 Na época não havia quantitativo de caixas ou qualquer tipo de identificação 

pormenorizada, apenas os espelhos das caixas box com assuntos. Nestas circunstâncias, para 

fins de recuperação dos documentos, houve a criação do Banco de Dados. Uma ferramenta de 

busca de conteúdo, ou seja, uma planilha minuciosa para detalhamento dos documentos, 

intitulada “Planilha do Financeiro”. A planilha tem por finalidade a recuperação dos 

documentos para fins de desarquivamento, controle dos documentos e gerenciamento dos 

empréstimos. 

 

Figura 10 – Envio dos documentos da SEFIN ao Arquivo Geral 

  

Fonte: Fotografia da SEFIN 

  

Naquele período o Arquivo Geral ainda compartilhava os espaços do CIEP com o 

funcionamento do Campus Niterói, que se manteve com esta configuração até o dia 05 de abril 

de 2016, quando ocorreu a inauguração do novo Campus Niterói no prédio ao lado do CIEP. A 

desocupação total do CIEP ocorreu aproximadamente duas semanas depois da inauguração. 

No dia 23 de junho de 2017 realizou-se a visita técnica na SEFIN e entrevista com o 

responsável do setor, conforme apêndice, para compreender a forma de acumulação e 

organização que foram aplicados aos documentos. Também para sanar as dúvidas que foram 

surgindo com a criação do banco de dados e ao decorrer do tratamento documental. A visita foi 

mediada pelos técnicos em arquivo Camila Veloso Barreto e Décio Marques de Paiva, 

completando o levantamento das informações necessárias para a construção do documento. 

Os tópicos abaixo tratam de uma avaliação técnica sobre as condições atuais de 

conservação e armazenamento que estão submetidos os documentos da SEFIN e foram 

baseadas a partir do momento que os documentos chegaram ao Arquivo Geral. 
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 Condições de Infraestrutura: 

As anteriores condições de infraestrutura que abrigavam os documentos da SEFIN não 

foram consideradas, pois os documentos foram enviados ao Arquivo Geral concomitante a sua 

fundação. No entanto, sabe-se que os documentos estavam armazenados e acondicionados em 

caixas box em um espaço reservado dentro da própria Seção no 2º andar do prédio da Reitoria, 

o que nos leva a deduzir que os documentos estavam armazenados em condições satisfatórias 

e adequadas de infraestrutura.  

 

 Condições do Mobiliário: 

Os documentos foram enviados com o próprio mobiliário de armazenamento que estava 

na SEFIN. De forma quantitativa foram enviadas: 10 estantes duplas de ferro (92x60 cm) e 

muitos documentos soltos e outros amarrados a barbante que atualmente estão armazenados em 

14 estantes simples de ferro (92x40 cm). Estes mobiliários estão em boas condições de uso. 

 

 Condições físicas dos documentos e de armazenamento: 

A condição física dos documentos é satisfatória, grande parte dos documentos está 

conservada, exceto aqueles que estão desgastados por uso ou por se constituírem de muitos 

volumes.  

 

Figura 11 – Documentos da SEFIN ao chegar no Arquivo Geral 

 

 

Fonte: Fotografia da SEFIN  

 

 Forma de organização e quantitativo em metros lineares: 

 Segundo o servidor responsável pela SEFIN, todos os documentos do setor eram 

enviados à Seção de Contabilidade (SECONT) para arquivamento. Existia uma pessoa na 
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SECONT, atualmente já aposentada, quem executava tanto o arquivamento quanto o 

acondicionamento de todos os documentos da Diretoria. Ela controlava e descrevia os 

documentos em uma planilha que se perdeu com o tempo. A planilha funcionava corretamente 

para o desarquivamento. 

 O servidor informou que os documentos correntes eram organizados em ordem 

alfabética, agrupando os documentos pelo nome da empresa e que, depois de instituído o 

Arquivo Geral, cada setor estava arquivando seus próprios documentos. Destacou também que 

as concessionárias de contratos de longo prazo, como tem que fazer pagamento todo mês, 

adotaram a abertura de processo mensal para pagamento da nota fiscal.  

 Esclareceu que, quando cabem todos os documentos dentro do processo, deixam em 

apenas um processo. Caso contrário, como no exemplo de contrato de longo prazo, criam outros 

processos mensais para pagamento. Explicou que o processo “mãe” é o processo que contém o 

contrato. Para os pagamentos do contrato, o setor abre outro processo ou outros processos com 

a nota fiscal.  

 Além disso, informou que, qualquer informação que queiram saber acerca da legislação 

que ampare as atividades da SEFIN, deve-se perguntar na Diretoria de Finanças. Não existe 

nenhum procedimento de trabalho definido ou manual de orientação para as execuções das 

etapas de trabalho.  

 O quantitativo em metros lineares está baseado nos documentos armazenados no 

Arquivo Geral que compreende o período de 1970 a 2014. Localizamos: 10 estantes duplas de 

6 prateleiras (92x60 cm) e 14 estantes simples de 6 prateleiras (92x40 cm), estimado e 

equivalente a: 110,4 metros lineares de estante dupla e 77,28 metros lineares de estante simples. 

Totalizando aproximadamente 187 metros lineares de documentos da SEFIN. Efetuando a 

conversão em caixas-box, equivale a 1.246 caixas-box. 

 

Quadro 11 – Quantitativo de caixas box no arquivo da SEFIN 

Arquivo da SEFIN 

10 estantes duplas de 6 

prateleiras (92x60 cm) 

110,4 metros 

lineares 
187 metros 

lineares 

1.246 caixas-box 

de documentos 
14 estantes simples de 6 

prateleiras (92x40 cm) 

77,28 metros 

lineares 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Frequência de consulta e crescimento: 

 A frequência de consulta foi baseada nas solicitações de desarquivamento que foram 

efetuadas no Arquivo Geral compreendendo o período de 1 ano (2016 – 2017), quando ocorreu 

o primeiro desarquivamento em 20 de abril de 2016. Verificou-se neste período: 32 envios de 

desarquivamento pelo malote, foram desarquivados 123 processos, sendo 78 processos da 

SEFIN, representando 63% do desarquivamento do Arquivo Geral. As solicitações de 

desarquivamento para os documentos da SEFIN eram realizadas pelo próprio setor, pela 

Corregedoria, pela Auditoria, pela Diretoria de Articulação Externa, entre outros setores. 

 

Quadro 12 – Desarquivamento dos processos do SEFIN no Arquivo Geral 

 

Desarquivamento dos processos do SEFIN no Arquivo Geral (2016 – 2017) 

123 processos desarquivados 

45 processos do Protocolo 37 % 

78 processos do SEFIN 63 % 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 É possível quantificar a produção e o crescimento dos documentos da SEFIN pautados 

nos documentos descritos que constam na planilha financeira, conforme os anos já levantados. 

Logo, subtende-se uma produção de aproximadamente mil processos por ano. 

 

Figura 12 – Tela da planilha financeira do Arquivo Geral do Colégio Pedro II 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 As primeiras intervenções na organização dos documentos da SEFIN ocorreram 

fisicamente. Priorizou-se a organização física dos documentos utilizando um sistema direto 

com o método básico numérico cronológico por se tratarem apenas de processos. Esta opção 
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cumpriria de forma adequada e satisfatória a recuperação dos documentos para fins de 

desarquivamento por ser simples, eficaz e de rápida recuperação. Os documentos estavam muito 

desorganizados e misturados. De acordo com Paes (2004, p. 75) “esta modalidade é adotada em 

quase todas as repartições públicas” e é bastante presente atualmente nas instituições, “uma vez 

que cada documento recebe seu próprio número de registro, constituindo-se num processo 

único, ordenado em rigorosa ordem numérica”.  

Concomitante a organização física, preferiu-se otimizar a recuperação e a localização 

dos conteúdos dos documentos criando a planilha eletrônica, porque algumas solicitações de 

desarquivamento eram temáticas, ou seja, feitas buscando um assunto, autor, nome de firma, 

número de nota, entre outros termos. Posteriormente, o Arquivo Geral integrou a planilha ao 

sistema de organização, introduzindo o sistema indireto. Essa construção foi viável após 

confrontar as informações extraídas dos documentos institucionais com o sistema unificado da 

administração pública – SUAP, software oficial utilizado pelo Colégio Pedro II. Desta maneira, 

foi possível construir o banco de dados com as informações retiradas do sistema, dando 

possibilidades de gerenciar de forma mais eficaz o documento, o desarquivamento e o 

empréstimo. 

 

 

6.4 A Criação do Arquivo Geral no Colégio Pedro II 

  

 A delimitação do campo empírico desta pesquisa está aplicada a Seção de Finanças do 

Colégio Pedro II (SEFIN), pois se fundamenta e se articula com o primeiro envio de 

documentos ao Arquivo Geral do Colégio Pedro II e, também, por se tratar dos registros dos 

atos financeiros que são tão relevantes à prestação de contas e a transparência administrativa. 

 O primeiro ato normativo que menciona a criação de um Arquivo Geral no Colégio 

Pedro II, ocorreu através da Portaria nº 406, de 24 fevereiro de 2015, que o haviam denominado 

inicialmente como Arquivo Geral de Memória e História do Colégio Pedro II.  

 

Art. 1º Face à expansão administrativa interna, regulamentada pela Lei nº 

12.677, de 25 de junho de 2012, o antigo CIEP que acolheu o Campus Niterói 

passará a abrigar o Arquivo Geral de Memória e História do Colégio Pedro II, 

as oficinas de marcenaria e serralheira, o depósito de material e a garagem de 

veículos, e sua manutenção patrimonial permanece sob as expensas da 

Reitoria. (PORTARIA Nº 406/2015) 
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 Depois por meio da Portaria nº 4.255, de 25 de novembro de 2015, o Reitor instituiu a 

Seção de Arquivo Geral da Reitoria, subordinada à Diretoria de Articulação Institucional. 

Entretanto, já existindo o Centro de Documentação e Memória do Colégio Pedro II (CEDOM) 

que possui como responsabilidade a salvaguarda da memória institucional optaram, 

posteriormente, em simplificar a denominação para Arquivo Geral.   

 As primeiras ações de desenvolvimento e implantação do Arquivo Geral foram 

registradas e consolidadas em três tipos de documentos: o Projeto de Implantação e 

Desenvolvimento do Arquivo Geral de Memória e História do Colégio Pedro II no CIEP 

Roberto Silveira, a Metodologia do Recolhimento dos Documentos acumulados no Colégio 

Pedro II e o Parecer do Diagnóstico de Arquivos. Todos os documentos foram entregues e 

homologados pelos gestores imediatos.  

 O Parecer de Diagnóstico de Arquivos é o principal documento do Arquivo Geral criado 

para que os técnicos em arquivo tivessem a possibilidade de sistematizar informações básicas 

acerca dos prováveis conjuntos de documentos que seriam removidos e armazenados, e também 

que pudessem através dessa compilação ter condições de tomar as melhores decisões, além 

desenvolver o planejamento acerca da remoção e executar o objetivo de “transferir” os 

documentos para a nova seção.  

 Segundo o dicionário de terminologia arquivística (2013, p. 37) o diagnóstico de 

arquivos é a “análise das informações básicas (quantidade, localização, estado físico, condições 

de armazenamento, grau de crescimento, frequência de consulta e outras) sobre arquivos a fim 

de implantar sistemas e estabelecer programas de transferência, recolhimento, microfilmagem, 

conservação e demais atividades”. 

 O documento foi construído fundamentado no conceito de diagnóstico de arquivos do 

dicionário de terminologia arquivística e também na publicação técnica nº 40 do Arquivo 

Nacional denominada “Manual de identificação de acervos documentais para transferência e/ou 

recolhimento aos arquivos públicos”. Optou-se nesta articulação, pois o manual (1985, p. 8) 

oferece instruções “visando à criação de seu arquivo intermediário”, que se associa ao conceito 

de Arquivo Geral.  

 O Parecer de Diagnóstico de Arquivos do Colégio Pedro II foi elaborado abordando os 

aspectos abaixo e dividido em quatro partes: 

 

 Primeira parte: aparecem as informações básicas e de referência sobre a motivação da 

solicitação e da criação do documento, apresentando número do parecer de diagnóstico, 

interessado, assunto e ementa.  
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 Segunda parte: é o relatório e a síntese das informações levantadas sobre o conjunto 

documental fundamentado no conceito de diagnóstico, ou seja, analisando as seguintes 

condições de infraestrutura, mobiliário, físicas dos documentos, armazenamento, forma 

de organização, quantitativo em metros lineares, frequência de consulta e frequência de 

crescimento. 

 

 Terceira parte: é constituída pela compilação da fundamentação jurídica da legislação 

federal que ampara o patrimônio documental e os deveres do Estado sobre o objeto. 

 

 Quarta parte: conclusão do relatório, baseada no julgamento especializado a fim de 

executar a ação para cumprir os interesses institucionais, mas respeitando aspectos de 

segurança ao documento, armazenamento e à saúde dos servidores.  

 

 A forma de apresentação do documento foi baseada no modelo de parecer técnico da 

Escola de Direito Dom Helder e do Governo do Estado do Ceará. De acordo com o dicionário 

Houaiss (2009) o termo “parecer” significa a “opinião de um especialista em resposta a uma 

consulta” e, por isso, a palavra foi introduzida anteriormente ao termo diagnóstico para 

significar a especialização do arquivista na validação do documento. 
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7 O ESTUDO DE CASO DE IDENTIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA APLICADA À 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE CLASSIFICAÇÃO NA SEÇÃO DE FINANÇAS DO 

COLÉGIO PEDRO II. 

 

Este estudo de caso está baseado na metodologia da identificação arquivística 

apresentando os estudos e os modelos de instrumentos de identificação de órgão produtor e de 

tipologia documental. Além disso, é exibida uma tabela de equivalência para contrapor os 

assuntos encontrados com a tipologia documental definida, as prováveis classificações com o 

instrumento do CONARQ e outra tabela que reflete as inconsistências acerca da classificação 

e avaliação deste mesmo instrumento. E, por fim, será apresentado como resultado final o plano 

de classificação funcional caracterizando a aplicação da metodologia de identificação 

arquivística na Seção de Finanças do Colégio Pedro II. 

 

 

7.1 O Estudo de Identificação da Tipologia Documental 

  

 O estudo de tipologia documental foi aplicado e desenvolvido sob os documentos 

acumulados da SEFIN que compreende os anos de 2006-2007. Estes dois períodos foram 

determinados e selecionados por representarem os anos mais completos e íntegros da produção 

documental da seção que estão armazenados no Arquivo Geral, configurando desta forma sua 

relevância para aplicação do estudo. 

 Após investigar cada peça documental que compreende estes períodos, foi possível 

compreender a lógica da produção documental e as relações de proveniência e organicidade e, 

com isso, observar que o arquivo da SEFIN não possui apenas documentos produzidos por ela, 

mas também, documentos originários das seções de contabilidade e de compras, que serão 

apresentados integralmente no próximo tópico, tabela de equivalência dos assuntos. Além 

disso, com o estudo de tipologia documental, foi possível identificar e denominar várias das 

tipologias documentais que integram o plano de classificação. No quadro 13 constam 

registradas as informações levantadas com o estudo de identificação de tipologia documental 

que viabilizou a definição do tipo documental denominado processo de concessão de diárias e 

passagens. 
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Quadro 13 – Quadro de identificação de tipologia documental 

 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em RODRIGUES, 2002. 

 

 

7.2 A Tabela de Equivalência dos Assuntos X Tipo Documental 

 

 Em todo o universo do arquivo da SEFIN foram localizados 35 assuntos dos mais 

variados que podem representar os diversificados documentos, assim como, os mesmos 

documentos. Muitos destes assuntos aparecem para o período de 1990-1999 e décadas 

anteriores à década de 1990. Contudo, com o recorte da pesquisa e com a aplicação do estudo 

de tipologia documental, foi possível reconhecer 11 assuntos que fizeram parte da nossa análise, 

destacados em cinza conforme o quadro 14. Também observamos que alguns destes assuntos 

não apareceram para o ano de 2006, mas, por outro lado, aparecem para o ano de 2007. 

 

Documentos anexos:

Proposta de concessão de diárias e passagens; Termo de 

Compromisso e responsabilidade; Carta de convocação para a 

reunião/evento/forúm/seminário; Apresentação de programação 

e cronograma; Comprovante de pesquisa dos valores das 

passagens aérea; Folha SIAFI da autorização de viagem 

(diárias); Folha SIAFI de Fluxo de Caixa (consulta fluxo de 

caixa); Comprovante de compra das passagens aéreas; 

Relatório de Prestação de Contas; Certificado e/ou Declaração 

de participação do evento.

Vias/Cópias
Destino 

(órgão ou pessoa)
Objetivo Quem assina

Destinação:

(  ) Eliminar

(  ) Preservar

Entrevistado

FORMULÁRIO DE ESTUDO DE IDENTIFICAÇÃO DE TIPOLOGIA DOCUMENTAL

Subordinação: Diretoria de Finanças

Tramitação: Protocolo Geral / PROAD / Seção de Finanças / Seção de Planejamento / PROAD / Seção de Finanças

Prazo de Arquivamento sugerido: ______

Entrevistador Data

Órgão produtor: Seção de Finanças

Atividade: Conceder diárias e passagens

Tipo Documental: Processo de concessão de diárias e passagens

Objetivo da produção: Apreciar os processos que apresentem documentação completas nos termos do art. 3° da Portaria 

486/2016 e pagar as diárias e passagens antes do seu afastamento do servidor.

Conteúdo (dados que se repetem): 

Fundamento Legal: 

Portaria 486, de 01 março de 2016 – Estabelece os 

procedimentos para a autorização de participação de 

servidores do quadro efetivo do Colégio Pedro II em eventos 

de natureza científica, acadêmica e/ou de capacitação 

profissional.
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Quadro 14 – Quadro de assuntos do arquivo da SEFIN 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 Após o reconhecimento dos assuntos encontrados que se referem aos anos de 2006-

2007, foi possível traçar a equivalência deles com as tipologias definidas com o estudo de 

identificação da tipologia documental. Desta maneira, é apresentada abaixo nos quadros 15, 16 

e 17 a relação de equivalência entre os assuntos encontrados com o tipo documental, como 

também, as relações de proveniência e organicidade. 

 

 

 

 

 

 ASSUNTOS ENCONTRADOS NO ARQUIVO DA SEFIN:

Conta Única - Extrato Bancário

Firmas

FGTS

PASEP

Folha de Pagamento

Frequência

INSS - IAPAS - IPASE - PASEP

Diárias

Diversos

Força de Trabalho - ADMP

Relatório de Gestão

Relatório de Auditoria - Trib. Cont. União

Manual do Usuário - SIASG

Convênio FAE/SEE

Pessoal

Convênio CAPES

Convênio SEMTEC/MEC

Convênio Banco do Brasil

Prestão de Contas - Convênio

Devolução de Taxa de Inscrição

Termos de Contrato

Imposto de Renda

PROEJA - pagamentos

Relatório AT

Convênio - FNE - Merenda Escolar

Suprimento de Fundos - Processo Original

Suprimentos de Fundos - Prestação de Contas

Auxílio Funeral

Incentivos Funcionais

Consignações

Restos a Pagar

Controle de Pagamento

Diversos - Extrato Bancário

AT / AS

Relatório AT / AS
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Quadro 15 – Quadro de equivalência da Seção de Finanças 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 16 – Quadro de equivalência da Seção de Compras 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 17 – Quadro de equivalência da Seção de Contabilidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

ASSUNTOS ENCONTRADOS TIPO DOCUMENTAL

Firmas

Processo de pagamento de serviços de terceiros

Processo de pagamento de material de consumo

Processo de pagamento de material permanente

Diárias Processo de concessão de diárias e passagens

Pessoal 

Processo de pagamento de auxílio funeral

Processo de pagamento de alvará de autorização judicial

Folha de emissão de ordem bancária para servidor

Convênio - FNDE - Merenda Escolar Processo de pagamento de material de consumo do convênio

Suprimentos de Fundos - Processo Original

Suprimento de Fundos - Prestação de Contas

DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO DA SEFIN - COLÉGIO PEDRO II

PERÍODO ANALISADO: 2006-2007

EQUIVALÊNCIA ENTRE ASSUNTO E TIPO DOCUMENTAL

Processo de suprimento de fundos

ÓRGÃO PRODUTOR: SEFIN

ASSUNTOS ENCONTRADOS TIPO DOCUMENTAL

Firmas

Processo de compras de serviços de terceiros

Processo de compras de material de consumo

Processo de compras de material permanente

Processo de termo aditivo de contrato

Processo de contratação de serviço de terceiros

PERÍODO ANALISADO: 2006-2007

EQUIVALÊNCIA ENTRE ASSUNTO E TIPO DOCUMENTAL

ÓRGÃO PRODUTOR: COMPRAS

DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO DE COMPRAS - COLÉGIO PEDRO II

ASSUNTOS ENCONTRADOS TIPO DOCUMENTAL

PASEP Relatório mensal de contribuição PASEP

SIAPE Relatório mensal de pagamento SIAPE

SIAPE Relatório mensal suplementar de pagamento SIAPE

AT/AS

Relatório AT/AS
Relatório mensal de despesa com pessoal

DOCUMENTAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE - COLÉGIO PEDRO II

PERÍODO ANALISADO: 2006-2007

ÓRGÃO PRODUTOR: CONTABILIDADE

EQUIVALÊNCIA ENTRE ASSUNTO E TIPO DOCUMENTAL
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7.3 As Inconsistências Encontradas no Instrumento do CONARQ 

 

7.3.1 Classificação 

 

 Este tópico tem por objetivo demonstrar como ficariam as notações e suas respectivas 

classificações ao utilizar o instrumento do CONARQ usando como base os assuntos localizados 

no arquivo da SEFIN, como também, apresentar as análises acerca das inconsistências que 

surgem na utilização deste instrumento para o tratamento técnico da classificação.  

 Primeiramente, torna-se interessante esclarecer que, dos 11 assuntos identificados no 

universo da pesquisa, apenas 8 foram classificados. Porque o assunto: relatório AT/AS, AT/AS, 

relatório AT; configuram ser o mesmo tema, como também: suprimento de fundos - processo 

original e suprimentos de fundos - prestação de contas; também se referem ao mesmo assunto.   

 O que observamos é uma multiplicidade de notações que ficam disponíveis para cada 

assunto conforme quadro 18. Isso não ocorreu apenas uma vez, praticamente todos os assuntos 

tiveram mais de uma alternativa de notação, fora aqueles assuntos que não foram possíveis de 

classificação. 

 Em outras ocasiões, somente após o desenvolvimento do estudo de identificação de 

tipologia documental por meio da definição do tipo documental foi possível aproximar a 

classificação ao instrumento, como por exemplo:  

 

 Compra de material de consumo - 033.21 = compra dentro do grupo material de consumo 

 Compra de material permanente - 033.11 = compra dentro do grupo material permanente 

 

No entanto, devemos advertir que mesmo assim a utilização do instrumento é confusa, 

pois a “função” do documento fica dentro do “assunto”, ou seja, primeiro vem o grupo 033.2 

Material de Consumo, para depois vir a função de comprar; 033.21 compra. Esta situação se 

repete para serviços. A contratação do serviço é subgrupo de instalação de serviço. (036 – 

Instalação de serviço, 036.1 – Requisição e contratação de serviço). 
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Quadro 18 – Classificação com o instrumento do CONARQ 

 
  Provável Classificação no instrumento do CONARQ 

*** Observações 
  

Fonte: Elaborado pela autora. 

ASSUNTO

029 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PESSOAL

029.2 MISSÕES FORA DA SEDE. VIAGENS A SERVIÇO

029.21 NO PAÍS

029.22 NO EXTERIOR (AFASTAMENTO DO PAÍS)

029.221 SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO

029.222 COM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO

024 DIREITOS, OBRIGAÇÕES E VANTAGENS

024.1 FOLHAS DE PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRAS

024.14 DESCONTOS

024.151 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO

DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PROGRAMA

DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

020 PESSOAL

023 QUADROS, TABELAS E POLÍTICA DE PESSOAL

024 DIREITOS, OBRIGAÇÕES E VANTAGENS

025 APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AÇÃO DISCIPLINAR

026 PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL

029 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PESSOAL

026.12 AUXÍLIOS

024.9 OUTROS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E VANTAGENS

024.92 AUXÍLIOS

000 ADMINISTRAÇÃO GERAL

004 ACORDOS. AJUSTES. CONTRATOS. CONVÊNIOS

052.22 DESPESA

051.22 ACOMPANHAMENTO DE DESPESA MENSAL (PESSOAL/DÍVIDA)

AUXÍLIO FUNERAL

COMPRA 

*** Não conseguiria classificar, pois não existe compra de serviço. Seria possível utilizar 

algumas destas classificações somente após o estudo de tipologia documental, que 

possibilitou o reconhecimento dos processo de: compra de material de consumo - 033.21 e 

de compra de material permanente - 033.11.

026.1 BENEFÍCIOS

***O Termo relatório aparece em diversas classes: 000 - administração geral, 020 - pessoal, 

030 - material, 040 - Patrimônio, exceto na 050 - Finanças. Utilizando a tipologia 

documental de Relatório mensal de despesas com pessoal, não conseguiríamos classificar 

este documento utilizando o instrumento de classificação do CONARQ.

***Haveria possibilidades no grupo 051.22, no entanto o relatório é de comprovação dos 

pagamentos de pessoal e, não um acompanhamento de execução por dívida. Por isso, não 

destacado como possibilidade de classificação.

052.2 EXECUÇÃO FINANCEIRA

Incluem-se documentos referentes às despesas correntes e de capital, bem como 

adiantamentos, subvenções, suprimento de fundos e restos a pagar

Incluem-se documentos referentes a um acordo, ajuste, contrato e/ou convênio, 

implementados ou não, tais como projetos, relatórios técnicos, prestações de contas e 

aditamentos, que abranjam a execução de várias atividades ao mesmo tempo. Quanto aos 

demais acordos, ajustes, contratos e/ou convênios, classificar no assunto específico. 

Sugere-se abrir uma pasta para cada acordo, ajuste, contrato e/ou convênio, sempre que 

tal procedimento se justificar.

052 FINANÇAS

050 – ORÇAMENTO E FINANÇAS

021 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

022 APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO

DIÁRIAS

PASEP

PESSOAL

CLASSIFICAÇÃO COM O INSTRUMENTO DO CONARQ

Incluem-se documentos referentes às ajudas de custo, diárias, passagens (inclusive 

devolução), prestações de contas e relatórios de viagem.

Incluem-se documentos referentes à autorização de afastamento, diárias (inclusive 

compra de moeda estrangeira), lista de participantes (no caso de comitivas e delegações), 

passagens, passaportes, prestações de contas, relatórios de viagem e reservas de hotel.

CONVÊNIO

SUPRIMENTO DE 

FUNDOS

RELATÓRIO AT/AS

FIRMAS

051.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 026.193, 041.11 - de bens imóveis

062.11 - de documentação bibliográfica 

033.21 - de consumo

033.11 - permanente

029.222 - de moeda estrangeira

042.11 - de veículo
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Para o assunto de diárias aparecem 5 alternativas para classificar o documento e, 

ressaltamos, que a instituição não discrimina no processo se as concessões de diárias e as 

passagens são para o exterior ou para o país. Deixando disponível mais de três opções de 

notação para classificar o mesmo documento e atividade. Fica evidente o desafio de classificar 

com os assuntos e ao utilizar o instrumento do CONARQ, esse tipo de inconsistência dificulta 

o tratamento técnico arquivístico e traz insegurança ao arquivista para classificar os 

documentos. 

 

 

7.3.2 Avaliação 

  

 O quadro abaixo (quadro 19) apresenta os impactos que uma classificação pode 

provocar no processo de seleção e avaliação de documentos. O exemplo do assunto diárias pode 

ser atribuído o prazo de 5 ou de 7 anos, ou seja, configurar uma eliminação antecipada ao 

classificar errado.  

 

 Quadro 19 – Avaliação com o instrumento do CONARQ 

 
 Provável Classificação no instrumento do CONARQ 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

ASSUNTO

029 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PESSOAL

029.2 MISSÕES FORA DA SEDE. VIAGENS A SERVIÇO

029.21 NO PAÍS
Até aprovação 

das contas

5 anos a contar da 

data de aprovação 

das contas

Eliminação

Os relatórios técnicos de viagem estarão 

classificados no assunto correspondente ao 

seu conteúdo, cujos prazos e destinação 

estão estabelecidos nesta tabela.

029.22 NO EXTERIOR (AFASTAMENTO DO PAÍS)

029.221 SEM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO 7 anos Eliminação

Os relatórios técnicos de viagem estarão 

classificados no assunto correspondente ao 

seu conteúdo, cujos prazos e destinação 

estão estabelecidos nesta tabela

029.222 COM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO
Até aprovação 

das contas

5 anos a contar da 

data de aprovação 

dascontas

Eliminação

Os relatórios técnicos de viagem estarão 

classificados no assunto correspondente ao 

seu conteúdo, cujos prazos e destinação 

estão estabelecidos nesta tabela.

PRAZO DE GUARDACLASSIFICAÇÃO COM O INSTRUMENTO DO CONARQ

Incluem-se documentos referentes às ajudas de 

custo, diárias, passagens (inclusive devolução), 

prestações de contas e relatórios de viagem.

Incluem-se documentos referentes à autorização de 

afastamento, diárias (inclusive compra de moeda 

estrangeira), lista de participantes (no caso de 

comitivas e delegações), passagens, passaportes, 

prestações de contas, relatórios de viagem e 

reservas de hotel.

FASE CORRENTE FASE INTERMEDIÁRIA

DIÁRIAS

DESTINAÇÃO FINAL OBSERVAÇÕES
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7.4 O Estudo de Identificação do Órgão Produtor 

 

 O Estudo do órgão produtor foi executado conforme aplicado e descrito na metodologia. 

Foram realizados três níveis de estudo (Estudo 1, Estudo 2 e Estudo 3) para que se pudesse 

chegar ao resultado do plano de classificação.  

 O Estudo 1 é a etapa na qual destrinchamos os regulamentos normativos e textos legais 

para o reconhecimento das competências, funções e atividades. Utilizamos como base os 

documentos fundadores da instituição: Estatuto e Regimento. Cada instituição possui suas 

peculiaridades, neste caso, o Colégio Pedro II ainda está passando por um processo de revisão 

de seus textos e possui certa escassez de regulamentos. Para estes casos, sugere-se 

complementar esses estudos de primeiro nível com relatórios de gestão ou outras fontes 

normativas institucionais que possam jogar luz sobre as lacunas que não foram preenchidas 

pelos documentos fundadores da entidade. Também destacar os verbos dos textos é um recurso 

de orientação para identificar cada ação da área. Nesta etapa também aparecem todos os 

fundamentos legais que foram compilados no quadro 20.  

 

 - Estrutura Organizacional: 

* Colégio Pedro II 

** Pró-Reitoria de Administração (PROAD) 

*** Diretoria de Finanças 

**** Seção de Finanças (SEFIN) 

 

 - Fontes de Informação - Legislação: 

 Levantamento da legislação pertinente que define a estrutura, as atribuições e o 

funcionamento da Seção de Finanças – SEFIN; 

 Estatuto de Colégio Pedro II; 

 Regimento Geral do Colégio Pedro II; 

 Lei 8112/1990 - Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais; 

 Lei 8270/1991 - Dispõe sobre reajuste da remuneração dos servidores públicos, corrige e 

reestrutura tabelas de vencimentos, e dá outras providências; 

 Decreto 5992/2006 - Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração 

federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências; 
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 Portaria 486, de 01 março de 2016 – Estabelece os procedimentos para a autorização de 

participação de servidores do quadro efetivo do Colégio Pedro II em eventos de natureza 

científica, acadêmica e/ou de capacitação profissional.  

 

1. Missão: Identificada nas atribuições do Colégio Pedro II. 

Ofertar e desenvolver educação básica, educação profissional e ensino superior na área de 

educação e de formação de profissionais da educação, capacitação técnica, atualização 

pedagógica aos profissionais de educação das redes públicas de ensino, programas de 

extensão e de divulgação social, científica e cultural; realizar e estimular a pesquisa 

aplicada, a produção cultural, a criatividade e o desenvolvimento social e científico e 

promover práticas democráticas, de justiça social, de exercício da cidadania e de 

preservação do meio ambiente.  

(Art. 4° do Estatuto do Colégio Pedro II, aprovado pelo nº 1316, de 5 de novembro de 2012, 

publicado no Diário Oficial da União nº 214, de 6 novembro de 2012). 

 

2. Competências: Identificadas nas atribuições das Pró-Reitorias. 

Planejar e Executar as atividades referentes às dimensões de ensino, pesquisa, extensão, 

cultura, administração, gestão de pessoas e desenvolvimento institucional e planejamento, 

no âmbito de todo o Colégio Pedro II. 

(Seção II, Art. 20 do Estatuto do Colégio Pedro II, aprovado pelo nº 1316, de 5 de novembro 

de 2012, publicado no Diário Oficial da União nº 214, de 6 novembro de 2012). 

 

3. Competências: Identificadas nas atribuições da Pró-Reitoria de Administração (PROAD). 

Coordenar e executar os processos de planejamento orçamentário e financeiro, aquisições, 

contratações e registro dos atos financeiros, contábeis e patrimoniais, licitações, compras, 

contratos, convênios e termos de cooperação técnica. 

(Art. 50 do Regimento Geral do Colégio Pedro II). 

 

4. Funções: Identificadas nas atribuições da Diretoria de Finanças 

Supervisionar e zelar pelo cumprimento das metas e objetivos estabelecidos na Lei 

Orçamentária Anual.  

(Art. 52, inciso I do Regimento Geral) 
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5. Atividades: Identificadas nas atribuições da Seção de Finanças 

Gerenciar, no âmbito do CP II, os sistemas do Governo Federal, disponibilizados para as 

áreas de orçamento, contabilidade, finanças, compras, convênios, acompanhamento de 

metas, diárias, passagens aéreas e administração em geral. 

(Art. 52, inciso X do Regimento Geral) 

 

6. Tarefa: Identificadas nas atribuições da Seção de Finanças 

Responsável pelas seguintes ações: concessão de diárias e passagens; análise de 

suprimentos de fundos; liquidação de despesas realizadas; registro de processos; retenção 

de tributos; controle de autorizatórios. 

(Carta de Serviços ao Cidadão do Colégio Pedro II de agosto de 2016).  

Apreciar os processos que apresentem documentação completa nos termos do art. 3° da 

Portaria 486/2016. 

Pagar as diárias e passagens antes do seu afastamento, conforme estabelecido no art. 13 da 

Portaria 486/2016. 

 

Quadro 20 – Estudo 1: Identificação do órgão produtor 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  

 

 

 

COMPETÊNCIA FUNÇÃO ATIVIDADE TAREFA

Apreciar os processos que apresentem 

documentação completas nos termos do 

art. 3° da Portaria 486/2016.

Pagar as diárias e passagens antes do 

seu afastamento, conforme estabelecido 

no art. 13 da Portaria 486/2016.

Responsável pelas seguintes ações: 

concessão de diárias e passagens; 

análise de suprimentos de fundos; 

liquidação de despesas realizadas; 

registro de processos; retenção de 

tributos; controle de autorizatórios.

(Cartão do Cidadão de 2016 p. 23 - 

Atribuições do Setor de Finanças) 

[SEFIN] gerenciar, no âmbito do CP II, 

os sistemas do Governo Federal, 

disponibilizados para as áreas de 

orçamento, contabilidade, finanças, 

compras, convênios, acompanhamento de 

metas, diárias, passagens aéreas e 

administração em geral.

(Art. 52, inciso X do Regimento Geral)

[A PROAD] compete a 

coordenação e a execução 

dos processos de 

planejamento 

orçamentário e financeiro, 

aquisições, contratações e 

registro dos atos financeiros, 

contábeis e patrimoniais, 

licitações, compras, 

contratos, convênios e termos 

de cooperação técnica.

(Art. 50 do Regimento Geral 

do Colégio Pedro II)

[DIFIN] supervisionar e 

zelar pelo cumprimento 

das metas e objetivos 

estabelecidos na Lei 

Orçamentária Anual. 

(Art. 52, inciso I do 

Regimento Geral)

ESTUDO 1

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PRODUTOR: COLÉGIO PEDRO II / PROAD / DIFIN / SEFIN
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 O Estudo 2 apresenta a revisão do texto legal, ou seja, o momento do enxugamento da 

redação legislativa, em alguns casos, é necessário condensar algumas expressões que se 

apresentam de forma prolixa. Conforme apresentado no quadro 21:  

 

Quadro 21 – Estudo 2: Identificação do órgão produtor 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O Estudo 3, representado no quadro 22, apresenta a estrutura condensada das etapas 

anteriores, ocultando o nível da tarefa para articular aos tipos documentais que foram 

identificados no estudo de identificação de tipologia documental. Para, em seguida, configurar 

o plano de classificação como produto da metodologia da identificação arquivística. Inclusive 

são apresentados nos quadros 23 e 24 todas as atribuições identificadas de cada setor da 

Diretoria de Finanças. Entretanto, ressaltamos que optamos por fazer a fusão das atribuições 

das ações da SEFIN, porque a atribuição de gerenciar os sistemas não contempla todas as ações 

peculiares da seção. Por outro lado, se optasse em escolher uma das ações, também estaria 

omitindo ações essenciais do setor.  

 

Quadro 22 – Estudo 3: Identificação do órgão produtor 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

COMPETÊNCIA FUNÇÃO ATIVIDADE TAREFA

Planejar e coordenar a gestão 

orçamentária e financeira

(Competência da PROAD)

Supervisionar e zelar pelo 

cumprimento das metas e 

objetivos estabelecidos na 

Lei Orçamentária Anual. 

(Função da DIFIN)

Gerenciar os sistemas do 

Governo Federal. 

(Atribuição da Finanças)

Apreciar os processos que apresentem 

documentação completas nos termos do 

art. 3° da Portaria 486/2016.

Pagar as diárias e passagens antes do 

seu afastamento, conforme estabelecido 

no art. 13 da Portaria 486/2016.

ESTUDO 2

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PRODUTOR: COLÉGIO PEDRO II / PROAD / DIFIN / SEFIN

FUNÇÃO ATIVIDADE TIPOS DOCUMENTAIS

Supervisionar e zelar pelo 

cumprimento das metas e 

objetivos estabelecidos na 

Lei Orçamentária Anual. 

Gerenciar os sistemas do Governo 

Federal registrando os processos 

para áreas de diárias e passagens, 

suprimentos de fundos, liquidação 

de despesas, retenção de tributos e 

controle de autorizatórios. 

Processo de pagamento de serviços de terceiros

Processo de pagamento de material de consumo

Processo de pagamento de material permanente

Processo de concessão de diárias e passagens

Processo de pagamento de auxílio funeral

Processo de pagamento de alvará de autorização judicial

Folha de emissão de ordem bancária para servidor

Processo de pagamento de material de consumo do convênio

Processo de suprimento de fundos

ESTUDO 3

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PRODUTOR: COLÉGIO PEDRO II / PROAD / DIFIN / SEFIN

COMPETÊNCIA: Planejar e coordenar a gestão orçamentária e financeira

Diretoria de Finanças - DIFIN
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Quadro 23 – Estudo 3: Atribuições de todos os setores 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO ATIVIDADE

Regulamentar as normas e procedimentos nas áreas de planejamento orçamentário. 

(Atribuição do Planejamento Orçamentário)

Elaborar plano para captação de recursos orçamentários e financeiros externos. 

(Atribuição do Planejamento Orçamentário)

Acompanhar a executar os planos para obtenção de recursos orçamentários e financeiros. 

(Atribuição do Orçamento)

Elaborar e apresentar a prestação de contas da instituição junto à sociedade e aos órgãos 

de controle. (Atribuição do Orçamento)

Executar e registrar os processos e procedimentos de licitação, pregão, serviços e 

compras. (Atribuição de Compras)

Executar, registrar e arquivar os processos dos atos e fatos financeiros e contábeis. 

(Atribuição da Contabilidade)

Executar e registrar os processos patrimoniais controlando os bens móveis e imóveis. 

(Atribuição do Patrimônio)

Executar e registrar os processos de aquisições recebendo e armazenando os materiais. 

(Atribuição do Almoxarifado)

Gerenciar os sistemas do Governo Federal. (Atribuição da Finanças)

Executar e registrar os processos para áreas de diárias e passagens, suprimentos de 

fundos, liquidação de despesas, retenção de tributos e controle de autorizatórios. 

(Atribuição da Finanças)

Fusão das atribuições da SEFIN

Gerenciar os sistemas do Governo Federal registrando os processos para áreas de diárias 

e passagens, suprimentos de fundos, liquidação de despesas, retenção de tributos e 

controle de autorizatórios. (Atribuição da Finanças)

Supervisionar e zelar pelo cumprimento das metas e 

objetivos estabelecidos na Lei Orçamentária Anual. 

ESTUDO 3

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PRODUTOR: COLÉGIO PEDRO II / PROAD / DIFIN / SEFIN

COMPETÊNCIA: Planejar e coordenar a gestão orçamentária e financeira

Diretoria de Finanças - DIFIN
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Quadro 24 – Estudo 3: Atribuições de todos os setores na versão completa 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O próximo quadro 25 é o plano de classificação funcional construído sob parâmetros 

das funções e atividades administrativas da seção de finanças do Colégio Pedro II, ou seja, a 

análise sistematizada das informações contidas nos três estudos anteriores de identificação de 

órgão produtor que viabiliza a classificação e representação do conjunto de documentos do 

arquivo. 

FUNÇÃO ATIVIDADE TIPOS DOCUMENTAIS

Regulamentar as normas e procedimentos 

nas áreas de planejamento orçamentário. 

(Atribuição do Planejamento Orçamentário)

Proposta orçamentária anual do Colégio Pedro II

Plano de desenvolvimento instituicional

Elaborar plano para captação de recursos 

orçamentários e financeiros externos. 

(Atribuição do Planejamento Orçamentário)

Plano de trabalho para captação de recursos externos

Acompanhar a executar os planos para 

obtenção de recursos orçamentários e 

financeiros. (Atribuição do Orçamento)

Projeto de trabalho para obtenção de recursos

Plano de trabalho para obtenção de recursos

Elaborar e apresentar a prestação de contas 

da instituição junto à sociedade e aos órgãos 

de controle. (Atribuição do Orçamento)

Relatório anual de gestão do Colégio Pedro II

Processo de prestação de conta do Colégio Pedro II

Executar e registrar os processos e 

procedimentos de licitação, pregão, serviços 

e compras. (Atribuição de Compras)

Processo de compras de serviços de terceiros

Processo de compras de material de consumo

Processo de compras de material permanente

Processo de termo aditivo de contrato

Processo de contratação de serviço de terceiros

Executar, registrar e arquivar os processos 

dos atos e fatos financeiros e contábeis. 

(Atribuição da Contabilidade)

Relatório mensal de contribuição PASEP

Relatório mensal de pagamento SIAPE

Relatório mensal suplementar de pagamento SIAPE

Relatório mensal de despesa com pessoal

Processo de planejamento orçamentário

Processo de planejamento financeiro

Declaração do Contador

Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial

Convênio de instituição pública/privada

Termo de cooperação técnica

Contrato de obras

Contrato de serviços de terceiros

Executar e registrar os processos 

patrimoniais controlando os bens móveis e 

imóveis. (Atribuição do Patrimônio)

Inventário de bens móveis

Inventário de bens imóveis

Controle de material permanente

Executar e registrar os processos de 

aquisições recebendo e armazenando os 

materiais. (Atribuição do Almoxarifado)

Registro de entra e saída de material

Gerenciar os sistemas do Governo Federal 

registrando os processos para áreas de 

diárias e passagens, suprimentos de fundos, 

liquidação de despesas, retenção de tributos 

e controle de autorizatórios. (Atribuição da 

Finanças)

Processo de pagamento de serviços de terceiros

Processo de pagamento de material de consumo

Processo de pagamento de material permanente

Processo de concessão de diárias e passagens

Processo de pagamento de auxílio funeral

Processo de pagamento de alvará de autorização judicial

Folha de emissão de ordem bancária para servidor

Processo de pagamento de material de consumo do convênio

Processo de suprimento de fundos

ESTUDO 3

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO PRODUTOR: COLÉGIO PEDRO II / PROAD / DIFIN / SEFIN

COMPETÊNCIA: Planejar e coordenar a gestão orçamentária e financeira

Diretoria de Finanças - DIFIN

Supervisionar e zelar pelo 

cumprimento das metas e 

objetivos estabelecidos na 

Lei Orçamentária Anual. 

(Função da DIFIN)
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7.5 O Plano de Classificação Funcional 

Quadro 25 – Plano de classificação funcional 

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DO COLÉGIO PEDRO II 

PROAD 

Competência: 01. PLANEJAR E COORDENAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

DIRETORIA DE FINANÇAS - DIFIN 

FUNÇÃO ATIVIDADE TIPOS DOCUMENTAIS 

01.01 

Supervisionar e zelar 

pelo cumprimento 

das metas e objetivos 

estabelecidos na Lei 

Orçamentária Anual. 

01.01.01 

Regulamentar as normas e 

procedimentos nas áreas de 

planejamento orçamentário. 

01.01.01.01 

Proposta orçamentária anual do Colégio Pedro II 

 

01.01.01.02 

Plano de desenvolvimento institucional 

01.01.02 

Elaborar plano para captação 

de recursos orçamentários e 

financeiros externos. 

01.01.02.01 

Plano de trabalho para captação de recursos 

externos 

01.01.03 

Acompanhar a executar os 

planos para obtenção de 

recursos orçamentários e 

financeiros. 

01.01.03.01 

Projeto de trabalho para obtenção de recursos 

 

01.01.03.02 

Plano de trabalho para obtenção de recursos 

01.01.04 

Elaborar e apresentar a 

prestação de contas da 

instituição junto à sociedade e 

aos órgãos de controle. 

01.01.04.01 

Relatório anual de gestão do Colégio Pedro II 

 

01.01.04.02 

Processo de prestação de conta do Colégio Pedro II 

01.01.05 

Executar e registrar os 

processos e procedimentos de 

licitação, pregão, serviços e 

compras. 

01.01.05.01 

Processo de compras de serviços de terceiros 

 

01.01.05.02 

Processo de compras de material de consumo 

 

01.01.05.03 

Processo de compras de material permanente 

 

01.01.05.04 

Processo de termo aditivo de contrato 

 

01.01.05.05 

Processo de contratação de serviço de terceiros 
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01.01.06 

Executar, registrar e arquivar 

os processos dos atos e fatos 

financeiros e contábeis. 

01.01.06.01 

Relatório mensal de contribuição PASEP 

 

01.01.06.02 

Relatório mensal de pagamento SIAPE 

 

01.01.06.03 

Relatório mensal suplementar de pagamento SIAPE 

 

01.01.06.04 

Relatório mensal de despesa com pessoal 

 

01.01.06.05 

Processo de planejamento orçamentário 

 

01.01.06.06 

Processo de planejamento financeiro 

 

01.01.06.07 

Declaração do Contador 

 

01.01.06.08 

Declaração sobre a conformidade contábil dos atos 

e fatos da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial 

 

01.01.06.09 

Convênio de instituição pública/privada 

 

01.01.06.10 

Termo de cooperação técnica 

 

01.01.06.11 

Contrato de obras 

 

01.01.06.12 

Contrato de serviços de terceiros 

 

01.01.07 

Executar e registrar os 

processos patrimoniais 

controlando os bens móveis e 

imóveis. 

01.01.07.01 

Inventário de bens móveis 

 

01.01.07.02 

Inventário de bens imóveis 

 

01.01.07.03 

Controle de material permanente 

 

01.01.08 

Executar e registrar os 

processos de aquisições 

recebendo e armazenando os 

materiais. 

 

01.01.08.01 

Registro de entra e saída de material 
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01.01.09 

Gerenciar os sistemas do 

Governo Federal registrando 

os processos para áreas de 

diárias e passagens, 

suprimentos de fundos, 

liquidação de despesas, 

retenção de tributos e controle 

de autorizatórios. 

01.01.09.01 

Processo de pagamento de serviços de terceiros 

 

01.01.09.02 

Processo de pagamento de material de consumo 

 

01.01.09.03 

Processo de pagamento de material permanente 

 

01.01.09.04 

Processo de concessão de diárias e passagens 

 

01.01.09.05 

Processo de pagamento de auxílio funeral 

 

01.01.09.06 

Processo de pagamento de alvará de autorização 

judicial 

 

01.01.09.07 

Folha de emissão de ordem bancária para servidor 

 

01.01.09.08 

Processo de pagamento de material de consumo do 

convênio 

 

01.01.09.09 

Processo de suprimento de fundos 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

O plano de classificação funcional da seção de finanças do Colégio Pedro II 

demonstrado no quadro 25 é o resultado final do estudo de caso de identificação arquivística, 

tornando-se um produto dos estudos teóricos-metodológicos apresentados nesta pesquisa. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A década de 1980 em nível mundial é um período marcante para o desenvolvimento do 

pensamento arquivístico em diversos níveis, tanto em nível de tratamento técnico quanto 

gerencial, em aprofundar discussões arquivísticas necessárias para construir parâmetros 

normalizadores para a gestão de documentos. Para a Espanha o período é fundamental para a 

construção do conceito da identificação arquivística e o desenvolvimento da sua metodologia 

para a gestão de documentos. Semelhantemente, neste mesmo período, a Austrália passa por 

reformas legislativas e democráticas a fim de aperfeiçoar seus processos de gestão para 

combater à corrupção, fomentar boas práticas de gestão e transparência pública. Um dos 

recursos utilizados pelo país para alcançar estes objetivos era fomentar a formação de cursos de 

gestão de documentos e a criação de parâmetros normalizadores. 

 Antes disso, a Austrália já percebia algumas inconsistências no modelo do ciclo vital e, 

assim, resgata razões primordiais das funções dos arquivos para adaptar aos documentos 

digitais, reavendo para a discussão arquivística elementos fundamentais do valor de prova que 

qualificam os documentos de arquivo. Nessa mesma perspectiva, a Espanha também se utiliza 

de similares concepções para criticar o modelo em questão fundamentando seus argumentos e 

princípios na sua tradicional corrente Diplomática. 

 O que podemos observar é que ambos os países se utilizaram de uma base teórica da 

Diplomática para estudar seus documentos de arquivo e se preocuparam em construir 

parâmetros normalizadores para a gestão de documentos a fim de construírem boas práticas 

arquivísticas. Com esta concepção de boas práticas eles ofereceram à sociedade sua parcela de 

colaboração para o conceito de governo aberto, sobressaindo os aspectos transparência pública, 

acesso à informação e combate à corrupção. 

 Nesta perspectiva, foi possível verificar com os estudos teóricos e práticos, 

desenvolvidos nesta pesquisa, que a identificação arquivística possui em sua base teórico-

metodológica uma combinação harmônica dessas duas correntes do pensamento arquivístico, 

Espanha e Austrália. Desta forma oferece aos arquivistas brasileiros uma metodologia 

fundamentada, consistente e apropriada para implantar boas práticas de gestão nos arquivos do 

Brasil. 

 O princípio da proveniência utilizado como base teórica da metodologia está 

fundamentado em uma concepção contemporânea utilizando-o enquanto construto intelectual 

e físico. Essa nova concepção do princípio da proveniência enfatiza as relações dos criadores 

de documentos com as atividades e funções que os geraram, tornando-se base teórica que 
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fundamenta a identificação arquivística. Isto significa que a metodologia da identificação 

arquivística também se utiliza da perspectiva da corrente arquivística do Canadá para aplicar o 

princípio da proveniência e compreender o arquivo. 

Também, observamos que a identificação arquivística é uma forma avançada de aplicar 

o tratamento técnico arquivístico gerando instrumentos adequados que sustentarão o processo 

de implantação da gestão de documentos, novamente constatando que é um parâmetro 

normalizador configurando-se em uma atividade de boas práticas arquivísticas. Desta forma, 

foi possível examinar que identificação arquivística atende aos objetivos da gestão de 

documentos, em particular ao plano de classificação, porque ela pode ser utilizada tanto no 

tratamento técnico de massas acumuladas, atendendo a uma configuração quase padrão dos 

arquivos brasileiros, como também, na produção documental, conforme Rodrigues (2008) 

afirma. Para o caso específico do tratamento de documentos acumulados, foi possível verificar 

que a identificação arquivística viabiliza reconstruir os fundos arquivísticos, ou seja, recuperar 

a proveniência e a organicidade perdidas no processo de acumulação.  

 Jardim (1987) indaga a seguinte questão: “Que gestão de documentos podemos nós, 

profissionais dos arquivos públicos brasileiros, oferecer à administração pública?”. O 

questionamento do autor ocorre próximo ao período que marca os avanços arquivísticos 

internacionais e, após analisar especificamente a literatura arquivística sobre a gestão de 

documentos, é possível compreender alguns fatores que distanciaram a aplicabilidade da gestão 

de documentos no Brasil. 

  Há fatores culturais e históricos no país que são diferentes dos EUA e Canadá e, por isso 

que, provavelmente, o Brasil não tenha conseguido implementar com eficiência a gestão de 

documentos, destacando que existe necessidade de refletir e construir metodologias que sejam 

compatíveis ao Brasil. Também é possível perceber que a formação dos arquivos brasileiros 

possui fortes raízes nas tradicionais escolas europeias para formação de arquivos.  

 Outro ponto a destacar é a diferente formação documental em que se constituem os 

documentos no Brasil. Pode-se observar que a formação dos processos no Brasil é 

indiscriminada, ou seja, os processos não são formados rigorosamente baseados num 

procedimento administrativo pré-estabelecido. Na administração pública brasileira todos os 

documentos, independentes das suas distinções, tornam-se processos, muitos documentos cujas 

características seriam consideradas de apoio informativo configuram-se como se fossem 

documentos de arquivo. Essa problemática é cultura, devido à ausência dos procedimentos 

normativos que configuram os processos, segundo Llansó Sanjuan et al. (2006), os documentos 

que são característicos de ser documentos de arquivo. Rodrigues (2007) já alerta sobre a forma 
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aleatória procedimental no procedimento administrativo que impacta a produção de 

documentos e a definição de critérios normalizados para implantar programas de gestão de 

documentos.  

 Nessa direção, Jardim (1987) ressalta que o “resultado das demandas de administrações 

públicas como os E.U.A. e o Canadá, a aplicação dos princípios teóricos da gestão de 

documentos envolve, necessariamente, a construção de metodologias específicas compatíveis 

com a tradição histórico administrativa do país”. Para esta análise particular do autor pode-se 

vislumbrar como resposta a identificação arquivística, pois o conceito possui uma metodologia 

adequada, eficiente e compatível com a formação histórica administrativa do Brasil. Essa 

assertiva foi possível ser atingida através do estudo de caso correspondendo como resposta para 

a inquietação do autor. 

 Rodrigues (2007) demonstra que a identificação guarda uma estreita relação com as 

outras funções arquivísticas, caracterizando-se como a base fundamental para o seu 

desenvolvimento. É premissa a condição para a realização das metodologias de produção, 

avaliação e classificação no âmbito dos programas de gestão de documentos, observando que a 

metodologia foi desenvolvida própria aos países ibero-americanos. 

 Um resultado alcançado na aplicação da metodologia da identificação arquivística foi a 

definição das unidades de arquivamento de acordo com o plano de classificação. Este modelo 

de organização e tratamento técnico é a forma mais eficiente para determinar um programa de 

destinação. Ao tratar sobre a destinação dos documentos, Schellenberg (2006, p. 133) salienta 

que diversas unidades de arquivamento das administrações modernas baseiam sua organização 

por meio do assunto, “mas essas unidades são muitas vezes reunidas em grupos sem que sejam 

observados os princípios de classificação”. O autor destaca que a identificação do material 

baseado no esquema de classificação é fundamental ao programa de destinação.  

 Desta forma, observamos com o estudo de caso que a identificação arquivística atende 

positivamente todos os aspectos de atenção levantados pelo autor, pois os documentos 

produzidos pela instituição são tratados, organizados e armazenados respeitando firmemente a 

classificação construída, refletindo, fielmente o que está representado no plano de classificação 

definida na série documental. Esta forma de tratamento arquivístico é ideal, conforme 

Schellenberg (2006) destacou, para não comprometer o julgamento de valor e nem o programa 

de destinação. Por certo, a metodologia da identificação arquivística atende a classificação e a 

avaliação caracterizando-se por um processo intelectual de pesquisa científica sobre órgãos 

produtores de documentos que fundamentam a organização de arquivos e documentos das 

instituições. 



135 

 

 Nesta perspectiva, após os estudos teóricos realizados através da revisão de literatura 

atrelada ao campo empírico da pesquisa, arquivo da Seção de Finanças do Colégio Pedro II, 

também foi possível observar que a identificação arquivística, essencialmente sua metodologia, 

é uma peça fundamental para as boas práticas arquivísticas e para implantação de programas de 

gestão de documentos nas instituições públicas e privadas do Brasil. 

 No conceito de boa prática está embutido um conjunto de elementos que são necessários 

para esta afirmação. Segundo Llansó Sanjuan et al. (2006), para se chegar ao manual de normas 

e procedimentos arquivísticos da Universidade Pública de Navarra e considerá-lo uma boa 

prática em gestão de documentos e arquivos, foram necessários estudos elaborados por um 

conjunto de arquivistas que foram dedicados a desenvolvê-los por seis anos. Para o autor a obra 

constitui-se um marco, porque foram “definidos, planejados, implantados, desenvolvidos e 

avaliados os princípios metodológicos, técnicos e as ferramentas arquivísticas que servem de 

fundamento básico das definições de políticas e normas que regem a gestão e o tratamento 

documental da Universidade”.  

 Desta forma, após as análises dos dados e a construção do plano de classificação, 

observamos a essencialidade de princípios metodológicos e técnicos consistentes para a 

construção de ferramentas arquivísticas para amparar a gestão de documentos, como foi 

possível consolidá-lo através da identificação arquivística.  

 Llansó Sanjuan et al. (2006) acrescenta que para validar um sistema arquivístico é 

necessário obter três componentes, isto é, estabelecer três pilares: o marco normativo regulador, 

os recursos humanos e materiais para o correto funcionamento do sistema e um programa de 

atuação arquivística, para este entende-se como um programa de gestão de documentos. 

 Para obter este programa é fundamental definir mais três pilares, que são: a 

classificação, a avaliação e a descrição dos documentos de arquivo. Dessa forma, somente 

através dessas intervenções arquivísticas baseadas na gestão de documentos, ou seja, a execução 

do tratamento técnico e as construções das ferramentas é possível ter uma eficiência nos 

arquivos. Certamente, a identificação arquivística poderá amparar as boas práticas e os 

programas de gestão e, consequentemente, resgatar a verdadeira natureza dos arquivos. 

Reconhecendo que é natural ao arquivo proteger direitos, viabilizar o progresso social, 

favorecer a gestão e a segurança institucional permitindo que um objeto de tal grandeza seja 

novamente iluminado nas consciências dos máximos gestores institucionais. Pois, os arquivos 

inspirados na tradição de ser o arsenal do Estado e manancial da história possibilitam enxergar 

sua incrível significância para a sociedade e para o progresso da mesma. 
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APÊNDICE 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS 

1- DATA 

2- ENTREVISTADO 

4- QUESTÕES 

4.1- Qual área era responsável pela organização e acondicionamento dos documentos 

financeiros? 

 

4.2- Os documentos acumulado que foram enviados ao Arquivo Geral de forma indiscriminada? 

 

4.3- Havia algum controle interno que descreve os documentos? 

 

4.4- Qual o ordenamento utilizado para a organização destes documentos? 

 

4.5- Como está sendo a organização dos documentos depois da criação do Arquivo Geral? 

 

4.6- Por que os técnicos do Arquivo Geral ao efetuar o tratamento técnico encontram múltiplos 

processos com poucos documentos na peça tendo por base a uma nota fiscal? 

 

4.7- Existem algum procedimento normatizado para as atividades desenvolvidas na seção? 

 


