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RESUMO 

 

 

Considera algumas questões em torno da classificação arquivística, no que se referem as suas 

bases de construção e aplicação. 

Percebe a sua importância e como ela influência a Avaliação e a Descrição Documental, 

observando que para o sucesso destes últimos procedimentos, é necessário um sistema de 

classificação sólido, de maneira que ele possa conferir a Avaliação de documentos uma 

eliminação segura e uma preservação consistente; e permitir a Descrição de documentos, a 

elaboração de instrumentos de busca e recuperação de documentos e informações seguros e 

confiáveis. 

Por fim, analisa o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade Relativo ás 

Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, por meio da verificação 

de que em alguns momentos, o código não abriga as ideias dos autores utilizados neste 

trabalho, e dessa forma, surtindo alguns efeitos negativos na respectiva tabela de 

temporalidade. Elencam-se alguns dos pontos negativos, mas também alguns dos pontos 

positivos do código e da tabela em questão. 

 

 

Palavras-chave: classificação arquivística, código de classificação, tabela de temporalidade, 

princípio de respeito aos fundos, princípio da proveniência, documentos, informações, 

avaliação e descrição. 



ABSTRACT 

 

 

Considers some of the issues surrounding archival classification, in which they relate their 

bases construction and application. 

Realize its importance and how it influences Document’s Evaluation and Description, noting 

that for the success of the latter procedures, a system of solid rating, so that he might give 

documents Evaluation safe disposal and consistent preservation is necessary; and allow the 

description of documents, preparation of tools for searching and retrieval of documents and 

information safe and reliable. 

Finally, it analyzes the Classification Code and the table concerning temporality-End 

Activities of  Instituições Federais de Ensino Superior  - IFES (Federal Institutions of Higher 

Education), by verifying that at times, the code does not harbor ideas of authors used in this 

work, and this way, paying off some negative effects in the relevant table of temporality. 

Some of the negatives points are listed out, but also some of the positive points of the code 

and the table are in question. 

 

Keywords: archival classification, classification code, table temporality principle for the 

funds, the principle of provenance, documents, information, evaluation and description.
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INTRODUÇÃO

 
 
 
 
 
 

Este trabalho aborda a classificação arquivística, tendo como desfecho, uma análise do 

código de classificação e da sua respectiva tabela de temporalidade relativo ás atividades-fim 

das instituições federais de ensino superior – IFES. 

Neste trabalho relatam-se algumas questões importantes acerca da classificação 

arquivística, tais como: alguns de seus princípios emanados da teoria da classificação; um 

pouco do ponto de vista de alguns dos autores importantes dessa área, assim como os 

problemas e dificuldades verificados por tais autores. 

Relata-se o princípio de respeito aos fundos como a base sustentadora para a 

classificação no âmbito dos arquivos, e aliados a esse princípio, os princípios emanados da 

teoria da classificação. 

Podemos colocar como objetivo deste trabalho, a demonstração de como o código de 

classificação relativo ás atividades-fim das instituições federais de ensino superior – IFES, 

instrumento oficial definido pela legislação arquivística brasileira, está em desacordo com a 

teoria arquivística em alguns pontos, e que, em consequência desse desalinho, tem-se que a 

tabela de temporalidade, também relativa ás atividades-fim das instituições federais de ensino 

superior – IFES, pode ocasionar problemas de eliminação de documentos importantes, assim 

como a manutenção de documentos desnecessários para as instituições nas quais venha ser 

utilizada. 

O segundo e o terceiro capítulos compreendem um estudo acerca da classificação 
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arquivística, buscando evidencia-la, através do entendimento do seu conceito, como ela deve 

ser elaborada, e ainda como ela influência e interfere na avaliação e na descrição de 

documentos. Tal estudo possibilita o alcance do objetivo citado anteriormente, permitindo o 

subsídio necessário para dar a base sobre a qual serão contrapostos alguns dos pontos do 

código de classificação em análise. 

Esse estudo, que serve de base para a análise do código de classificação relativo ás 

atividades-fim das instituições federais de ensino superior – IFES, se divide em dois 

capítulos: 

No segundo capítulo, temos algumas considerações acerca do princípio de respeito aos 

fundos, o qual é compreendido como a base inicial e principal, quando se pretende elaborar 

um esquema de classificação arquivística. É a partir dele que se deve começar, no sentido de 

uma trajetória que tenha como o objetivo o alcance de um trabalho ideal para atender as 

demandas de informação de uma organização. 

Aborda-se neste mesmo capítulo não apenas o princípio de respeito aos fundos, mas 

também o da ordem original, o qual é compreendido neste trabalho, como um desdobramento 

do primeiro. Entende-se que este último juntamente com o primeiro constitui fator muito 

importante para a arquivística em suas práticas de classificação. 

No terceiro capítulo verificam-se algumas questões importantes. Temos por exemplo, 

uma tentativa de definição do que é a classificação no contexto arquivístico, assim como os 

tipos de classificação que podem ocorrer neste campo. Tenta-se também mencionar os 

conceitos envolvidos, tais como ação, atividade, função e tarefa, além de outras ideias 

importantes que estão relacionados à classificação arquivística. 

Neste momento se trata também um pouco sobre os princípios da teoria da 

classificação que a arquivística precisa fazer uso na elaboração de seu instrumento de 
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trabalho, ou seja, o plano de classificação. 

Trata-se neste capítulo acerca da elaboração do plano de classificação. Como deve ser 

elaborado, o que deve ser evitado, dentre outras questões a partir dos autores acerca da 

classificação arquivística. Trata-se também das questões que envolvem a ordenação, o 

arquivamento e a codificação. Tudo isso para que possamos entender como a classificação 

poderá satisfazer as demandas informacionais de uma instituição. 

Este capítulo trata ainda da relação e influência que a classificação tem e exerce sobre 

a avaliação e a descrição de documentos, e por fim, temos algumas considerações finais 

acerca do estudo da classificação arquivística, dessa maneira fechando o assunto, e 

concluindo o estudo que servirá de base para a análise que será realizada no quarto capítulo. 

O quarto e último capítulo consiste em uma análise do Código de Classificação e da 

Tabela de Temporalidade Relativos ás Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino 

Superior – IFES. Esta análise pretende confrontar algumas das ideias dos autores usados neste 

trabalho com o código em questão, demonstrando que o mesmo está em alguns pontos em 

desacordo com o que diz a teoria arquivística. 

A análise destina-se a contrapor algumas das ideias dos autores com alguns trechos do 

código. Em um segundo e último momento, são feitas algumas considerações acerca do 

código em relação à Tabela e Temporalidade Relativo às Atividades-Fim das Instituições 

Federais de Ensino Superior – IFES. Após este último capítulo, temos a conclusão deste 

trabalho de conclusão de curso. 
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2. CLASSIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA: O PRINCÍPIO DE RESPEITO AOS FUNDOS 

 

 

Para dar inicio a este trabalho, é preciso destacar o ponto de partida para a 

classificação arquivística. Tal ponto é o princípio de respeito aos fundos, que, de acordo com 

Michel Duchein (1982) em sua definição mais simples, pode ser considerado como “em 

manter agrupados, sem misturá-los á outros, os arquivos (documentos de qualquer natureza) 

provenientes de uma administração, de uma instituição ou de uma pessoa física ou jurídica” 

Duchein (1982, p. 14). Esse conceito é o ponto inicial para um tratamento arquivístico em 

todas as suas fases, inclusive no que tange a classificação arquivística. 

Qualquer tentativa de trabalho no contexto arquivístico passa por esse princípio, pois 

ele, como será demonstrado no decorrer deste capítulo, é considerado a base de toda 

arquivística, e no que se refere à classificação arquivística, isso é bastante acentuado. Por isso, 

faz-se necessário compreender melhor a relação desse princípio com a classificação 

arquivística, e a partir deste momento, seremos capazes de entender e compreender de 

maneira mais apurada a importância desse princípio para a classificação no âmbito dos 

arquivos. 

De acordo com Renato Tarciso Barbosa de Sousa (2004, p. 13 apud ROUSSEAU; 

COUTURE, 1998, p. 49), foram feitas várias tentativas para classificar os documentos. Neste 

sentido, foram elaboradas classificações por tempo, locais, formas simbólicas, divisões por 

tipos de documentos ou por assuntos, pela estrutura ou funções e atividades da instituição. 

Sousa (2004, p. 13 apud ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p.49) destaca também que nos 

arquivos dos países baixos, por exemplo, os documentos foram organizados com títulos como 

“espada, adaga, florete”, além de outras como “Moisés, Jetro, Josué”. E no caso dos arquivos 
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do ducado de Uzes, os documentos eram organizados pelas séries: Privilégios da Cidade; 

Direito dos Senhores; Assuntos Militares. (SOUSA, 2004, p. 13 apud ROUSSEAU; 

COUTURE, 1998, p. 49). 

Sousa (2004, p.15) ao relatar o caso francês, no que se refere à organização dos 

documentos, destaca que nas primeiras décadas do século XIX, a França possuía a sua massa 

documental compreendida como um conjunto único, reunindo-se os documentos em seu 

arquivo nacional. A classificação nesse caso era elaborada sem a preocupação com a origem 

administrativa dos documentos.  

Isso ocorria por causa da visão historiográfica que era dada aos arquivos nessa época. 

Nesse caso, era apreciado o documento na sua individualidade, ou seja, era dada atenção 

somente ao conteúdo informativo dos documentos. (SOUSA, 2004, p. 15 apud JARDIM; 

FONSECA, 1992, p. 34) Não havia interesse pela informação orgânica. 

Essa situação muda com a criação das escolas arquivísticas e o sucesso da revolução 

francesa. Com esta última, por exemplo, temos que os documentos públicos passam a 

consistir em instrumentos que viabilizam a proteção dos direitos dos cidadãos. Com isso, 

foram criadas leis que viessem a proteger o contexto de produção. (SOUSA, 2004, p. 16 apud 

DURANTI, 1995, p. 8) Nisso, temos que: 

 

 

Entre 1812 e 1857 promulgaram-se leis em Nápolis, Holanda e França que 

prescreviam a necessidade dos arquivos de um criador, isto é, uma pessoa ou 

instituição que produz ou recebe documentos no curso de sua atividade, de serem 

mantidos separados dos arquivos de outro criador e guardados na mesma ordem na 

qual estavam quando funcionavam seus criadores. (SOUSA, 2004, p. 16 apud 

DURANTI, 1995, p. 8). 

 

 

Para Sousa (2004, p. 15), é nesse momento que se iniciam discussões acerca de 
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princípios de classificação no âmbito da arquivística. Segundo o autor, a arquivística moderna 

tem como principal marco teórico o princípio de respeito aos fundos, sobre o qual de acordo 

com Luís Reis (2006 apud POSNER), há um consenso internacional de que a data aceite para 

o nascimento da arquivística consiste na introdução desse princípio. 

De acordo com o que Sousa (2004, p. 125) menciona, parece que o princípio da 

proveniência - ou de respeito aos fundos, pois de acordo com o Dicionário Brasileiro de 

Terminologia Arquivística (2005, p. 136), o princípio da proveniência também é chamado de 

princípio do respeito aos fundos. - existe desde o século XVIII. Verificamos isso quando o 

autor relata que: 

 

 

Heredia Herrera (1991, p. 33) afirma, a partir de Lodolini, que o princípio da 

proveniência foi aplicado pela primeira vez na Dinamarca, em 1791, com a instrução 

de uma comissão para a ordenação dos arquivos. Brenneke considera precursor 

desse princípio Philipo Ernst Spiers em sua obra Von Archiven (1777). Entretanto, 

em 1826, foi aplicado em alguns arquivos da Holanda e, no ano seguinte, nos 

arquivos toscanos. Silva et. al. (1999, p. 107) afirmam que o princípio em si não era 

nenhuma novidade, mas que sua formulação somente nesse momento havia se 

concretizado de uma forma explícita. (SOUSA, 2004, p. 125) 

 

 

Contudo, quando observamos Rosely Curi Rondinelli (2005, p. 40-41), podemos 

chegar à conclusão de que o princípio da proveniência começa a alterar de fato os rumos do 

tratamento arquivístico, em 1841, com a sugestão do historiador e arquivista francês Natalis 

Du Wailly, ao ministro do interior da França, que fosse emitida uma circular determinando 

que os documentos fossem reunidos por fundos. Rondinelli (2005) acrescenta ainda que, a 

partir desse momento, o princípio passou a ser aplicado em muitos países, mas a sua aceitação 

definitiva ocorreu apenas em 1964 no V Congresso Internacional de Arquivos, ocorrido em 

Bruxelas, quando se tornou um dos princípios básicos da arquivística. (RONDINELLI, 2005, 
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p. 40-41) 

De acordo com Sousa (2004, p. 10), a organização dos documentos constitui grande 

preocupação da arquivística contemporânea. Esta organização pode ser abordada de duas 

maneiras: a partir da ideia de que é gerado constantemente um grande volume de documentos, 

exigindo dessa forma, a elaboração de um sistema de classificação mais apurado e complexo, 

que venha acompanhar e atender toda essa demanda documental e informacional; e, pode ser 

abordada a partir do desenvolvimento da disciplina arquivística. Sousa (2004, p. 10) relata 

que: 

 

 

é o aparecimento do princípio de respeito aos fundos o fator desencadeador de uma 

profunda mudança na disciplina Arquivística e no ferramental teórico-metodológico. 

Portanto, a classificação em Arquivística passa a ser moldada, por um lado, pela 

quantidade cada vez maior de documentos acumulados (produzidos ou recebidos) 

pelas instituições e, por outro, pela necessidade de fundamentar as soluções de 

organização e recuperação dos registros documentais nos princípios consagrados 

internacionalmente. (SOUSA, 2004, p. 10) 

 

 

Na visão de Sousa (2004) a elaboração do princípio de respeito aos fundos e o de 

respeito à ordem original, marcam, sem dúvida nenhuma, uma mudança significativa nos 

fundamentos e nas práticas de classificação de documentos arquivístico (SOUSA, 2004, p. 

60). 

Para Sousa (2004) a adoção do princípio da proveniência, nos encaminha para a 

necessidade da definição de um sujeito criador, ou seja, definir quem produz o fundo de 

arquivo. (SOUSA, 2004, p. 129). De acordo com o autor, temos os critérios formulados por 

Michel Duchein, que para o mesmo, são importantes elementos para a aplicação do princípio 

de respeito aos fundos, que para Sousa (2004), consiste em ser o primeiro princípio de 

classificação. (SOUSA, 2004, p. 224). De acordo com Sousa (2004, p. 224-225), os critérios 
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de Duchein seriam os seguintes: 

 

 

para produzir um fundo de arquivos, no sentido atribuído ao termo pela Arquivística 

(isto é, um conjunto indivisível de arquivos), um organismo, seja público ou 

privado, deve assumir denominação e existência jurídica próprias, resultantes de um 

ato (lei, decreto, resolução etc.) preciso e datado; deve possuir atribuições 

específicas e estáveis, legitimadas por um texto dotado de valor legal ou 

regulamentar; sua posição na hierarquia administrativa deve estar definida com 

exatidão pelo ato que lhe deu origem; em especial, sua subordinação a outro 

organismo de posição hierárquica mais elevada deve estar claramente estabelecida; 

deve ter um chefe responsável, em pleno gozo do poder decisório correspondente a 

seu nível hierárquico. Ou seja, capaz de tratar os assuntos de sua competência sem 

precisar submetê-los, automaticamente, à decisão de uma autoridade superior. Isto 

não significa, evidentemente, que ele deva gozar de poder de decisão em relação a 

todos os assuntos; certos assuntos importantes podem ser submetidos à decisão do 

escalão superior da hierarquia administrativa. Entretanto, para poder produzir um 

fundo de arquivos que seja próprio, um organismo deve gozar de poder decisório, 

pelo menos, no que disser respeito a determinados assuntos; sua organização interna 

deve ser na medida do possível, conhecida e fixada num organograma. (SOUSA, 

2004, p. 224-225 apud DUCHEIN) 

 

 

Tais elementos constituem fortes pontos de partida para se desvendar e compreender o 

sujeito criador dos documentos arquivísticos. Quando Duchein diz que para produzir um 

fundo de arquivo, o organismo deve ter uma denominação própria; deve possuir atribuições 

especificas; deve ter uma posição hierárquica definida; deve ter um chefe com poder de 

decisão; deve ter um organograma; não é difícil compreender a contribuição de tais elementos 

para a classificação arquivística.  

A denominação própria individualiza a organização, distinguindo-a das demais, 

mesmo que realizem atividades parecidas e de mesma natureza. As atribuições específicas 

também permitem se separar as instituições umas das outras, visto que elas possuem suas 

características próprias, que neste caso, tais características se diferenciam em suas atribuições. 

A posição hierárquica definida também individualiza, mas dentro do contexto da organização. 

Ter um chefe com poder de decisão confere segurança e legitimidade aos documentos que são 
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gerados pelas respectivas atividades. O organograma permite de forma fácil à visualização da 

estrutura da organização. Nisso, podemos citar que na visão de Duchein (1982, p.17), são 

inúmeras e irrefutáveis as razões que justificam o princípio de respeito aos fundos. Este autor 

menciona ainda que: 

 

 

O interesse prático de tal método parece evidente uma vez que oferece ao arquivista 

uma base segura para seu trabalho de arranjo e inventário. À margem do respeito aos 

fundos todo trabalho arquivístico é arbitrário, subjetivo e desprovido de rigor, 

quando mais não fosse, porque quase todos os documentos poderiam ser 

classificados de duas ou três maneiras diferentes caso se tomasse como base da 

classificação o tema correspondente. (DUCHEIN, 1986, p. 17) 

 

 

De acordo com Sousa (2004, p. 25 apud SCHELLENBERG): 

 

 

O princípio da proveniência é importante porque serve para proteger a integridade 

dos documentos. O arranjo reflete as origens e os processos pelos quais foram 

criados os documentos. A manutenção dessas relações é que garante, segundo 

Jenkinson, o valor de prova. Outra importância da aplicação do princípio da 

proveniência é que ele serve para tornar conhecidas a natureza e significação dos 

documentos. E é só nas suas relações orgânicas que o arquivo se torna inteligível. E, 

por último, o princípio confere, também, uma orientação prática ao arquivista na 

atividade de arranjo. (SOUSA, 2004, p. 25 apud SCHELLENBERG, 1980, p. 109-

110) 

 

 

Para Jean-Yves Rousseau e Carol Couture (1998, p.84-85), a aplicação do princípio da 

proveniência é a única forma de garantir a integridade administrativa dos arquivos, assim 

como assegurar o pleno valor de testemunho dos mesmos. Destaca os autores também que a 

aplicação desse princípio permite várias outras vantagens na visão de vários autores, dentre os 

quais, Theodore R. Schellenberg. 

Também na perspectiva de Rousseau e Couture (1998), a aplicação do princípio da 
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proveniência, e o seu resultado, o fundo de arquivo, como relatam, permitem ao profissional 

arquivista considerarem conjuntos de documentos ao invés de peças individuais. Esses autores 

informam que o organismo ou pessoa que reuniu os documentos pelas suas atividades, 

consistem em uma unidade objetiva de agrupamento que junta todos os documentos 

provenientes de uma mesma origem, tendo dessa forma, conjuntos mais fáceis de gerir. 

Dentre outras vantagens desse procedimento, os autores entendem que assim se evita a 

interpretação e a subjetividade, tendo em vista que geralmente um documento possui somente 

uma proveniência. (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 85) 

Além do que já foi mencionado, temos que ainda de acordo com Rousseau e Couture 

(1998) o princípio da proveniência facilita a recuperação da informação, maximiza a gestão 

dos arquivos e também impede a ocorrência de dispersão dos documentos em qualquer de 

suas fases. (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, 85-86) 

De acordo com Sousa (2004 p. 126), Rousseau e Couture (1998, p. 82-83) definem 

dois graus para o princípio da proveniência. O primeiro consiste na totalidade do fundo 

institucional em si, em toda a sua totalidade. É o princípio de respeito aos fundos em si. O 

segundo grau, conhecido como princípio da ordem original, está relacionado à organização 

interna do fundo, como os documentos produzidos pelo organismo estão distribuídos 

logicamente por toda organização.  

Mesmo sendo entendido como a base para a teoria arquivística, o princípio da 

proveniência sofre algumas críticas. De acordo com Sousa (2004), Autores americanos como 

Lucile Kane, Ruth Bordin e Robert Warner, citados por Silva et. al. (1999, p. 153), entendem 

que se devem colocar limites no princípio da ordem original, contudo, tal movimento é 

pequeno e não há estudos suficientes sobre isso que venham abalar a base da arquivística 

contemporânea. (SOUSA, 2004, p. 127) 
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De acordo com Sousa (2004, p.127-128 apud BEARMAN; LYTLE, 2000, p. 345-360) 

a arquivística enfatiza demais a hierarquia. Segundo essa concepção, tal modelo não é capaz 

de dar conta das mudanças e transformações (criação, extinção, transferência e modificação 

das missões, funções, atividades e responsabilidades) sofridas pelas organizações atuais. 

Nesse caso, é proposta uma revaloração do princípio da proveniência através da preocupação 

com a recuperação da informação.  

Segundo Sousa (2004) como solução, são propostas as seguintes abordagens: é a 

informação da proveniência que fornece os pontos de acesso para a recuperação; enfatizar a 

forma do material e a função no sistema de recuperação; estabelecer a provenance authorith 

records; separar rigorosamente as autoridades da descrição ou do controle de documentos; e, 

integrar os processos arquivísticos de criação dos documentos que vai da avaliação à 

descrição. (SOUSA, 2004, p.127-128 apud BEARMAN; LYTLE, 2000, p. 345-360). 

Para Sousa (2004, p. 128. apud DOLLAR, 1994, p. 3-38) a informação orgânica é 

fácil de ser observada nos documentos em suporte tradicional, mas isso não ocorre nos 

documentos em suporte eletrônico, pois tais documentos não existem em realidade, 

consistindo eles apenas em “sinais eletrônicos” e sua localização não acarreta em conteúdo 

intelectual. De acordo com o que relata o autor, o problema está ligado à impossibilidade de 

determinação da proveniência das redes de informação Inter organizacionais complexas por 

meio da telemática. (SOUSA, 2004, p. 128 apud DOLLAR, 1994, p. 3-38) Sousa (2004) diz 

que Dollar relata tais questões, sem, entretanto, apontar alguma direção no sentido de alcançar 

uma possível solução.  Nesse momento, podemos lembrar Luís Carlos Lopes (1997), que, em 

uma abordagem arquivística diferente no contexto das novas tecnologias diz que: 
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A disponibilidade de recursos informáticos não alterou substancialmente este 

quadro, agora transposto para novos suportes e tecnologias. Há quem pense, sem 

conseguir provar cientificamente, que o uso das tecnologias da informação, em 

especial os computadores, a microfilmagem e a digitalização, dispensaria o esforço 

arquivístico. (LOPES, 1997, p. 99) 

 

 

O fazer do arquivista fica cada vez mais complexo com o advento das novas 

tecnologias da informação. Esse novo cenário arquivístico exigirá do arquivista mais atenção, 

estudo e empenho nas atividades arquivísticas, pois conforme Lopes (1997, p. 101) o 

epicentro dessas mudanças tecnológicas consiste no tratamento, armazenamento e acesso de 

informações. O desenvolvimento dessas características em um novo contexto, ou seja, o 

virtual, o eletrônico, o digital, já nos dias de hoje, consiste em uma ampla discussão, no que se 

referem aos mais variados aspectos arquivistícos, como na classificação, avaliação e na 

descrição. 

 Essas novas tecnologias colocam o arquivista como um profissional a ser ainda mais 

requisitado, visto que tal profissional consiste em ser capaz de trabalhar as questões 

intelectuais referentes às informações arquivísticas; e, entrega à arquivística a 

responsabilidade de inovação e atualização, visto que novas formas de armazenamento, 

transmissão, acesso, assim também como outras variantes, exigem mais estudo, pesquisa e 

atenção por parte dos profissionais da informação. 

Sousa (2004) no contexto da realidade brasileira considera a instabilidade institucional 

dos órgãos públicos e ausência de trabalhos sobre a história de nossa administração pública 

fatores que dificultam a aplicação do conceito de fundo de arquivo, e consequentemente, do 

princípio de respeito aos fundos. Para ele a identificação e delimitação de um fundo ficam 

prejudicadas em face dessa realidade brasileira (SOUSA, 2004, p.139), entretanto, Sousa 

(2004) defende: 

 



21 

 

 

o princípio da proveniência em toda a sua extensão, que vai do respeito ao fundo à 

ordem original. O respeito à ordem original é entendido aqui não no seu sentido 

mais restrito, mas como aquele que possibilita a manutenção da ordem original 

desde que ela represente e reflita a própria gênese documental e as relações 

orgânicas estabelecidas pelos documentos. Preservar a ordem original significa 

manter o documento e as relações orgânicas no contexto das atividades que o 

geraram. Entendemos como válida a utilização do princípio da proveniência e o seu 

desdobramento como princípios de divisão ou de classificação. Na verdade, esses 

princípios são para a Teoria da Classificação a característica ou princípio da 

classificação ou da divisão, isto é, a qualidade ou atributo escolhido para servir de 

base ao processo classificatório. (SOUSA, 2004, p. 224) 

 

 

De acordo com Sousa (2004, p. 223) não se pode desconhecer as dificuldades e 

questionamentos relacionados ao princípio de respeito aos fundos ligados a questão da 

evolução da tecnologia e das tendências das organizações contemporâneas. 

Contudo, de acordo com Sousa (2004), apesar das críticas que princípio de respeito 

aos fundos sofre por parte de alguns autores, ele ainda é à base de todo o trabalho que norteia 

a classificação arquivística, e nisso, podemos lembrar Rousseau e Couture (1998, p. 49), que 

entendem o princípio da proveniência como sendo uma fórmula própria para a classificação 

arquivística. 

Tendo em vista tudo o que foi destacado neste capítulo na visão dos autores 

mencionados, é possível concluir que o princípio de respeito aos fundos realmente é à base da 

teoria arquivística. Ele consiste no ponto de partida para qualquer tentativa de trabalho no que 

se refere à classificação arquivística. Esse princípio mudou a direção da arquivística, 

influenciando profundamente os rumos da classificação nos arquivos. Ainda que sofra 

algumas críticas, é possível compreender que tal princípio mantem inalterado a sua 

importância, assim como as vantagens de sua aplicação no que se refere à classificação no 

âmbito arquivístico. 

 No próximo capítulo a classificação arquivística será mais aprofundada. Nele ela será 

abordada em suas três possibilidades, de acordo com a visão dos autores usados neste 
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trabalho. Nesse caso, veremos um pouco sobre a classificação funcional, organizacional e por 

assunto. 

Analisaremos o instrumento de classificação arquivística, ou seja, como de fato ela 

se materializa e se torna executável. Adiante será visto a questão da classificação com a 

ordenação, o arquivamento e a codificação. Por ultimo teremos um pouco da relação existente 

entre a classificação e a avaliação, e entre a classificação e a descrição de documentos. 

O capítulo três parece bem extenso, mas por meio dele será possível entender de forma 

razoável alguns dos conceitos e questões importantes relacionados à classificação no âmbito 

arquivístico, de forma que essa etapa possa conferir à base necessária a realização da análise 

que será feita no final deste trabalho. 
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3. A CLASSIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

 

Neste capítulo, serão destacados alguns conceitos, que podemos entender como 

iniciais. Isso é importante, pois permitirá a contextualização do trabalho, e também uma visão 

acerca da classificação arquivística. Teremos aqui as definições de espécie e tipo documental, 

arquivo, dentre outras. 

Veremos também alguns princípios e características que norteiam a classificação 

arquivística, assim como os tipos de classificação no contexto arquivístico. 

Para a explanação deste capítulo, faremos uma abordagem sobre as organizações, 

tendo em vista que o trabalho arquivístico de maneira geral ocorre no ambiente 

organizacional. 

Tendo em vista que o trabalho arquivístico geralmente ocorre no âmbito das 

organizações, vale destacar o fato de que, de acordo com Idalberto Chiavenato (2010, p. 31), 

nossa sociedade moderna é composta por organizações. Essas organizações surgem da 

necessidade de cooperação entre as pessoas, a fim de resolverem questões que se desenrolam 

a partir de necessidades humanas. Por causa das limitações humanas, é importante que as 

pessoas se unam, pois essas limitações impossibilitam a realização de muitas tarefas de forma 

individual, ou pelo menos desta forma seria necessário o emprego e uso de muito mais 

esforço no que se refere à realização dos objetivos. (CHIIAVENATO, 2010) 

Ainda em concordância com Chiavenato (2010, p. 32), podemos dizer que existem três 

principais razões para a existência das organizações, as quais seriam: Razões sociais; Razões 

materiais, a qual se desdobra na questão do aumento de habilidades, na compressão do tempo 

e na acumulação do conhecimento; e, Efeito sinergístico. As razões sociais estão ligadas ao 
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fato de que: 

 

 

As pessoas são seres gregários que necessitam de relacionamento com outras 

pessoas para viver. As pessoas se organizam por causa dessa necessidade de estar 

juntas e procuram satisfações sociais que somente as organizações podem atender. 

(CHIAVENATO, 2010, p. 31) 

 

 

No que se refere às razões materiais, o autor relata que as pessoas se organizam para 

alcançar três coisas que jamais conseguiriam sozinhas, que conforme o autor são as seguintes: 

 

 

Aumento de habilidades: as organizações possibilitam a integração, o mais eficiente 

do que estivessem trabalhando sozinhas. A união faz a força. Compressão do tempo: 

as organizações apresentam uma grande capacidade agrupamento e a ampliação das 

habilidades de várias pessoas. Por meio das organizações, as pessoas conseguem 

juntas fazer as coisas de um modo de comprimir o tempo requerido para alcançar um 

objetivo. Ao conseguir alcançar objetivos com maior rapidez, a organização obtém 

um ganho de tempo e de esforço extremamente importante nos negócios 

empresariais. Em muitos casos, a redução do tempo disponível para a realização da 

tarefa ou atividade é mais importante do que a eficiência, principalmente nas 

empresas focadas no tempo e na pontualidade de suas operações. 

Acumulação de conhecimento: as organizações dispõem de meios e recursos para 

que as pessoas desfrutem a experiência e a vivencia dos outros, permitindo ao 

conhecimento ser produzido, reunido, organizado, acumulado, disseminado e 

devidamente aplicado pelos seus membros. A gestão do conhecimento está por trás 

disso tudo. No mundo de negócios de hoje a organização precisa gerir o 

conhecimento como um valioso ativo e fator crítico de seu sucesso. 

(CHIAVENATO, 2010, p. 31) 

 

 

Chiavenato (2010) relata ainda o efeito sinergístico, da seguinte forma: 

 

 

as organizações apresentam um efeito multiplicador das interações entre seus 

membros. Assim, o resultado da tarefa organizacional é mais do que a simples soma 

das tarefas individuais. A aritmética organizacional pode dar um resultado como 

2+2=5 ou mais. É o efeito multiplicador ou de sinergia (do grego= trabalho 

conjunto). Existe sinergia quando duas ou mais causas em atuação conjunta 
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produzem um efeito maior do que a soma dos efeitos produzidos se atuassem 

individualmente. (CHIAVENATO, 2010, p. 31) 

 

 

Existem vários tipos de organizações, e nesta perspectiva, temos que qualquer uma 

delas, seja pública ou privada, possui uma razão de ser, um por que da sua existência. Para 

conseguir atingir seus objetivos institucionais, a organização precisa estruturar-se de maneira 

que venha alcançar esses objetivos. No âmbito dessa necessidade de se estruturar, a 

organização se divide de maneira lógica por meio de funções e atividades correlatas. Essas 

funções e suas respectivas atividades vão crescendo e se desenvolvendo na medida em que a 

organização se expande e acaba por se tornar cada vez mais complexa. 

Sabemos que as organizações produzem documentos. Neste contexto, o controle do 

fluxo documental da organização precisa acompanhar o desenvolvimento natural da mesma, a 

fim de que os seus documentos tenham a sua importância efetivada para o uso administrativo. 

Para que o uso efetivo dos documentos produzidos por uma instituição, a fim de torná-

los capazes de atender bem o seu uso, precisam ser arquivados de forma acessível. 

(SCHELLENBERG 2006) Para que os documentos possam ser bem arquivados e dessa forma 

serem também recuperados quando necessário, precisam passar pelo processo de 

classificação.  

A classificação nos arquivos é uma etapa primordial do fazer arquivístico. Não deve 

ser universal, visto que ela representa a organização por meio de suas funções e atividades, 

atingindo assim, as particularidades da organização, ou seja, cada organização é de um jeito, 

então em cada uma deverá perceber qual a melhor forma de classificação em seu caso. Para 

Lopes (1997), a classificação consiste em uma representação hierárquica do geral para o 

particular das partes de um acervo institucional por meio de classes. Lopes (1997) adverte 

ainda que: 
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não se trata de “classes” necessariamente universais, como na proposta de Dewey. 

Trata-se de unidades lógicas representativas do que se esta organizando, avaliando e 

descrevendo. Elas possuem nomes, entendidos como “rótulos” de conteúdos 

informacionais, relacionáveis as estruturas, as funções, as atividades da organização 

acumuladora no passado e no presente. (LOPES, 1997, p. 94) 

 

 

Lopes (1997) entende que uma solução padronizada para as atividades meio, (as quais 

são aquelas ligadas à operacionalização e as questões administrativas da instituição), é algo a 

ser visto com cautela, devendo a mesma ter por base um profundo estudo do caso, além de 

muita experiência em diversas organizações. Nesta questão o autor relata que: 

 

 

Somente a investigação sistemática pode nos dar segurança nas soluções de 

classificação. A padronização deve ser vista como a construção de “modelos”. Isto 

não implica que se siga rigidamente o padrão geral definido, sem considerarem-se os 

dados empíricos de cada caso. Os “modelos” devem ser concebidos como ensaios e 

não como verdades intangíveis. (LOPES, 1997, p. 118) 

 

 

No que se refere às atividades-fim (as quais estão ligadas a função e a missão da 

instituição), parece mais fácil perceber a dificuldade de padronização de uma classificação 

arquivística, posto que as atividades-fim sejam as que diferenciam ainda mais as organizações 

umas das outras. Cada uma tem seus objetivos e missões próprias, as quais as caracterizam e 

as individualizam umas em relação às outras. 

De acordo com Schellenberg (2006) um dos elementos da classificação arquivística é a 

ação que dá origem aos documentos. Podemos dizer que a ação está presente em todas as 

etapas do processo de desenvolvimento organizacional, posto que são as ações que movem à 

instituição em todos os aspectos. Isso não é diferente no que se refere aos documentos, 

principalmente no contexto arquivístico, até porque, os documentos de arquivo são em sua 

definição, produtos de ações.  
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Como já foi dito, as instituições atingem os seus objetivos por meio da realização de 

funções e atividades. Neste sentido, temos que os conjuntos documentais são representados ou 

classificados de forma que venham espelhar a estrutura organizacional. Esses agrupamentos 

de documentos precisam ser elaborados a partir das funções e atividades que ocasionam o 

desenvolvimento e a expansão organizacional e constituem a gênese da produção documental. 

Os documentos “resultam de uma função, são usados em relação à função e devem, portanto, 

ser classificados de acordo com uma função” (SCHELLENBERG, 2006, p. 95). Dessa 

maneira, os documentos conseguem refletir a organização. Além disso, estamos falando em 

classificação arquivística, e na definição de arquivo, tem-se que esses são produtos de uma 

atividade especifica, a qual se sabe que está ligada diretamente a uma função. Com isso, 

classificar por funções significa além de atender o que foi dito anteriormente, significa 

atender a própria definição do conceito de arquivo, o qual, segundo a lei 8.159 de 8 de janeiro 

de 1991, é definido da seguinte maneira: 

 

 

Consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e 

entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem 

como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos 

documentos. ( LEI 8.159 DE 8 DE JANEIRO DE 1991) 

 

 

A ação enquadra-se na possibilidade de incidir no nível da função, das atividades e dos 

atos (SCHELLENBERG, 2006). As funções de uma organização constituem o meio através 

do qual ela alcançará seus objetivos maiores ou sua missão. Função pode ser entendida como 

o conjunto de atribuições que a organização tem para chegar ao cumprimento da missão para 

a qual fora criada. 

        Schellenberg (2006, p. 84) destaca que as funções são definidas nas leis ou 
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regulamentos que criam a organização. De acordo com a Norma Internacional para Descrição 

de Funções (2008) função é: 

 

 

Qualquer objetivo de alto nível, responsabilidade ou tarefa prescrita como atribuição 

de uma entidade coletiva pela legislação, política ou mandato. Funções podem ser 

decompostas em conjuntos de operações coordenadas, tais como subfunções, 

procedimentos operacionais, atividades, tarefas ou transações. (NORMA 

INTERNACIONAL PARA DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES, 2008, p. 13) 

 

 

A ação encontra-se também no nível da atividade, que é um conjunto de ações que 

integram a função. De acordo com a Norma Internacional de Descrição de Funções (2008) 

atividade é a: 

 

 

tarefa desempenhada por uma entidade coletiva para realizar cada uma de suas 

funções. Pode haver várias atividades associadas a cada função. Em certos casos, 

algumas atividades podem ocorrer sob diferentes funções. Atividades abarcam 

transações que, por seu turno, produzem documentos. São exemplos (para a função 

de recrutamento) seleção, lotação, monitoramento e avaliação. (NORMA 

INTERNACIONAL PARA DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES, 2008, p. 13) 

 

 

Nesse contexto, temos de acordo com Schellenberg (1959 p. 27) as chamadas 

atividades-meio e as atividades-fim. As primeiras, conforme já foi dito, mas agora veremos 

mais detalhadamente, se referem às atividades operacionais, ligadas andamento 

administrativo da organização. Tem a ver com operações fiscais, de pessoal dentre outras, e 

servem como base para a classificação dos agrupamentos de documentos desse tipo. Essas 

atividades se repetem nas instituições, visto que são atividades-meio, ou seja, atividades que 

servem como caminho para se chegar ao cumprimento das atividades-fim. 
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As atividades-fim são as atividades relacionadas às especialidades da organização e o 

que as diferenciam umas das outras. Podemos fazer uma analogia dizendo que as atividades-                     

meio são atividades micro; e as atividades-fim, atividades macro. A primeira serve para 

possibilitar o cumprimento da segunda, a qual abriga o objetivo maior e amplo da 

organização, e ao mesmo tempo em que depende da atividade-meio, justifica a existência da 

mesma, visto que a missão ou um objetivo maior é que se baseia como motivo para a criação 

de uma organização. 

Em uma perspectiva de fatos que geram documentos, temos que Schellenberg (2006, 

p. 85) destaca que os documentos referem-se a dois tipos de atos: políticos ou normativos e a 

atos executivos. Entendemos aqui que aqueles, referem-se a atos de diretrizes, e os quais, 

encontram-se em uma posição de destaque, pois eles estão na cadeia mais alta da hierarquia 

da organização. Os atos executivos são referentes aqueles de execução das atividades, e 

obedecem aos atos de diretrizes normativas. Destaca ainda Schellenberg (2006, p. 89) que os 

documentos provenientes de ações políticas devem ser agrupados separadamente dos de ações 

executivas. 

Novamente conforme Schellenberg (2006, p. 89), além desses documentos, também 

devem ser separados os documentos importantes dos de rotina e os gerais dos específicos, e 

que, se isso não for possível, deve-se de alguma forma estabelecer essa separação. 

Se tais distinções não forem contempladas e realizadas no momento da classificação, 

os documentos perderão muito do seu potencial como ferramenta administrativa para a 

organização, além de dificultar o trabalho do arquivista em seu objetivo de conservar os 

documentos importantes para a representação da organização, e a eliminação dos que não 

possuem esse valor representativo. 

Temos também a tarefa, que segundo Sousa (2004, p. 199 apud CURY, 2000, p. 193) 
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é maneira pela qual se consegue realizar a atividade de cada unidade da organização. É uma 

sequência de passos determinados que permitem a continuidade operativa. A execução das 

tarefas é que leva a concretização da atividade. Por exemplo, para realizar a atividade de 

licitação, é necessário desenvolver tarefas de elaboração do edital, recebimento de propostas, 

efetivação do mapa comparativo de preços etc. (SOUSA, 2004). 

Como parte do trabalho da identificação das funções, atividades e tarefas da 

organização, Sousa (2004) propõe a identificação das tipologias documentais. Na perspectiva 

do autor “Além de facilitar o trabalho de classificação, a análise tipológica também oferece 

informações fundamentais para atividades de avaliação e descrição dos documentos 

arquivísticos.” (SOUSA, 2004, p. 215). 

De acordo com Ana Célia Rodrigues (2002) “a tipologia documental”, ou de acordo 

com a autora, o que alguns teóricos denominam como diplomática contemporânea “fornece 

um instrumental importante para o desenvolvimento de nossas práticas, que deve ter como 

princípio fundamental o estudo da gênese documental” (RODRIGUES, 2002, p. 126). Para a 

autora, a diplomática por definição: 

 

 

Ocupa-se da estrutura formal dos atos escritos de origem governamental e/ou 

notarial, cujo objeto é a configuração interna do documento, o estudo jurídico das 

partes e dos seus caracteres para atingir sua autenticidade e fidedignidade”. 

(RODRIGUES, 2002, p. 45 apud BELLOTTO, 2000). 

 

 

Já a tipologia documental “é a ampliação da diplomática na direção da gênese 

documental e de sua contextualização nas atribuições, competências, funções e atividades da 

entidade geradora / acumuladora”. (RODRIGUES, 2002, p. 45 apud BELLOTTO, 2000). 

Sousa (2004) a partir das espécies documentais apresentadas por Bellotto (2002) 
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expõe uma formula para a identificação das tipologias documentais. Ele entende tal formula 

sendo constituída por um substantivo (espécie documental) e uma locução adjetiva, que é 

formada por uma preposição e um substantivo (função). (SOUSA, 2004, p. 216) 

De acordo com Sousa (2004, p. 215) A análise tipológica tem como elemento inicial o 

sujeito criador do arquivo e “o percurso será: da sua competência à sua estrutura; da sua 

estrutura ao seu funcionamento; do seu funcionamento à atividade refletida no documento; da 

atividade ao tipo; do tipo à espécie; da espécie ao documento.”(SOUSA, 2004, p. 215 apud 

BELLOTTO, 2002, p. 93). O objetivo do estudo de tipologia documental, de acordo com 

Rodrigues (2008, p. 44 apud HERRERA, 2006) é “fixar os modelos de unidades 

documentais, dando-lhes nome próprio e a partir deles, poder conhecer às unidades 

documentais semelhantes”, possibilitando também “reconhecer e formar as respectivas séries 

documentais de qualquer fundo e representa-las, no momento da descrição, com o nome no 

plural do tipo das unidades documentais correspondentes.” (RODRIGUES, 2008, p. 44 apud 

HERRERA, 2006) Tal nome precisa ser objetivo, e para isso “são necessários os 

conhecimentos de diplomática e dos procedimentos administrativos.”(RODRIGUES, 2008, p. 

44 apud HERRERA, 2006). 

“A tipologia documental tem como parâmetro conceitual à identificação do tipo, cuja 

fixação depende primeiramente do reconhecimento da espécie.” (RODRIGUES, 2002, p. 46 

apud BELLOTTO, 2000), neste caso, temos que ainda de acordo com a autora que espécie 

documental: 

 

 

É o modelo juridicamente válido, redigido a partir de uma mesma construção 

semântica e formatado de maneira que torne válido e credível seu conteúdo (...). A 

lógica da organicidade se revela na utilização da mesma espécie diplomática para o 

cumprimento de uma determinada função, produzindo o tipo documental. 

(RODIGUES, 2002, p. 46 apud BELLOTO, 2000) 
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Para Sousa (2004, p. 215 apud BELLOTTO, 2002, p. 28) o tipo documental é “a 

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

representa”. Segundo Sousa (2004) também a transformação da espécie em tipo documental 

se dá justamente quando lhe agregamos a sua gênese, ou seja, “a atividade/função/razão 

funcional que lhe gera a aplicação de uma actio em uma conscriptio (a espécie)”. (SOUSA, 

2004, p. 215 apud BELLOTTO, 2002, p. 28). 

Então, para identificar as funções, temos na perspectiva de Sousa (2004), que a 

formula para essa identificação consiste em uma locução adjetiva (Funções), a qual é 

composta por uma preposição adicionada a um substantivo. Dessa forma temos como 

exemplos de funções, de acordo com Sousa (2004, p. 218): 

 

 

de entrega de isenção 

(Preposição de + substantivo entrega) (Preposição de + substantivo isenção) 

  

 

 

De acordo com Sousa (2004) o tipo documental é a prova concreta da existência de 

uma função e de uma atividade. Por isso, é importante que a arquivologia converse com a 

diplomática contemporânea, pois ela com seus métodos é que nos fornece meios de identificar 

os documentos dentro das funções nas quais foram gerados, e também permite a 

representação da própria função. Ela possibilita ainda verificar se todas as funções e 

atividades foram identificadas no momento do estudo da individualidade da organização, pois 

se for encontrada uma tipologia que não se encaixa em nenhuma das cadeias documentais que 
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foram detectadas, presume-se que ouve falha na pesquisa anterior. (SOUSA, 2004, p. 215) 

A classificação como meio facilitador da localização dos documentos e de suas 

informações, passa por diversas questões. Ela disponibiliza o agrupamento lógico dos 

documentos em um plano de classificação, assim como influencia a ordenação física, pois, de 

acordo com Lopes (1997, p. 94), esta última “terá mais lógica se baseada em uma 

classificação fundamentada”. Age nos maiores níveis dos agrupamentos documentais por 

meio das funções maiores, assim como nos menores, ou seja, nas unidades de arquivamento. 

Segundo Schellenberg (2006, p. 96) as divisões dos agrupamentos dos documentos 

devem seguir as suas lógicas de origem. Se a subdivisão provém de uma função, todos os seus 

cabeçalhos devem ser funções. Se a origem é uma atividade, suas subsequentes divisões 

devem ser também uma atividade. Devem-se evitar cabeçalhos do tipo “generalidades” ou 

“miscelânea”, porque dessa maneira fica difícil a localização dos documentos. Se a nomeação 

dos agrupamentos não for muito clara, de forma que venha gerar dúvida, deve haver 

instruções separadas de arquivamento, com o intuito de estabelecer quais documentos serão e 

quais não deverão ser enquadrados neste cabeçalho. (SCHELLENBERG, 2006) 

A classificação tem forte influência no processo de Avaliação. Nessa perspectiva, 

temos que a questão crucial envolvida na avaliação de documentos, é justamente o valor 

testemunhal que esses possuem em relação à organização. Esse valor testemunhal pode ser 

encontrado nos conjuntos de documentos, quando os mesmos são capazes de refletir a 

organização por meio da representação lógica das suas funções e atividades, que como foi 

visto, é o que montam a estrutura lógica da organização. 

Na perspectiva de que a classificação pode conferir segurança à avaliação, podemos 

mencionar Sousa (2004, p. 97 apud PIEDADE) em sua abordagem documental, na qual 

considera: 
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como natural quando a divisão é inerente ou inseparável do objeto a classificar e é 

artificial quando é ocasional, acidental e variável. Dessa forma, uma classificação 

artificial baseia-se em características superficiais e fáceis de observar, mas que não 

representam relações verdadeiras e, por esta razão, é uma classificação menos 

perene. Uma classificação será tão mais natural quanto maior for o número dos 

atributos e das qualidades imutáveis comuns aos membros de suas classes. (SOUSA, 

2004, p. 97 apud PIEDADE, 1983, p. 18) 

 

 

Esses atributos imutáveis mencionados por Sousa (2004, p. 97 apud PIEDADE, 1983, 

p. 18), - ou que no meu entender, seriam de acordo com Rosa Inês de Novaes Cordeiro e 

Elaine Rosa Rios (2010, p. 126) as facetas dos assuntos das classes -; podem ser encontrados 

na classificação funcional, que de acordo com Cordeiro e Rios (2010, p. 128), é a forma mais 

usada nos arquivos. De acordo com Leda Pimenta Bernardes e Hilda Delatorre (2008, p. 21) a 

classificação funcional “é a mais apropriada para órgãos públicos do Poder Executivo que 

sofrem frequentes alterações em sua estrutura, de acordo com as injunções políticas. Apesar 

de mais complexa, a classificação funcional é mais duradoura.” (BERNARDES; 

DELATORRE; 2008 P. 21) 

Como podemos perceber, de acordo com a visão das autoras mencionadas, as funções 

e atividades de uma organização parecem constituir a base mais estável e que sofre menos 

mudanças no decorrer do tempo, gerando consequentemente a segurança necessária e 

esperada de um esquema de classificação arquivística para uma organização. 

A avaliação em sumo determina os prazos de guarda dos documentos. Para isso, se 

valia do que a classificação já fez anteriormente a ela, visto que a avaliação só pode realizada 

de maneira eficaz e eficiente, ao determinar os seus prazos de guarda e de destinação final em 

cima de uma base classificatória que permita o fiel testemunho das funções e atividades 

institucionais. 

As funções e atividades da instituição vão se expandindo cada vez mais. Com isso, 

tornando a estrutura organizacional mais complexa e exigindo um esforço ainda maior por 
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parte dos profissionais de arquivo, no objetivo de fazer com que o fluxo documental 

acompanhe as mudanças da organização, e assim contribuindo a classificação, para que os 

documentos e suas informações sejam encontrados na hora e momento que o administrador 

deles precisar, e tais mudanças organizacionais, são observadas por meio das práticas diárias. 

Os esquemas de classificação em arquivos devem refletir as funções e atividades que 

movimentam e contribuem para a evolução das organizações. Contudo, esses esquemas 

devem ser feitos posteriormente ao desenrolar das atribuições institucionais, e devem ainda, 

ser alvo de constantes observações, a fim de evitar a sua obsolescência, através da sua 

incessante correção e atualização, tendo-se em vista as constantes mudanças da organização. 

Além da ação, temos outras duas possibilidades ou elementos que podem servir como 

base para a classificação em arquivos: o órgão que produz os documentos e também os 

assuntos dos mesmos. 

A classificação organizacional é aquela que simplesmente usa como base para os 

agrupamentos dos documentos a própria estrutura da organização. Ao invés da classificação 

ocorrer por meio das funções e atividades que a instituição se vale, ocorrem pelo nome dos 

setores, departamentos etc. Essa forma de abordagem classificatória nos arquivos, só é 

possível em instituições que não costumam mudar de estrutura e que possuem seus processos 

administrativos muito bem definidos. Se a classificação é feita dessa forma, e determinado 

setor é extinto, todo o esforço arquivístico é jogado fora. Isso não ocorre na classificação 

funcional, visto que, ainda que um setor seja modificado ou extinto, as funções e atividades 

do órgão podem continuar as mesmas. (SCHELLENBERG, 2006) 

A classificação por assunto é bem diferente das duas anteriores. Nessa abordagem, o 

elemento principal não é a função e a atividade que geram os documentos, e tão pouco o 

órgão que os geram, mas sim o assunto que contem nos documentos. A hierarquia a ser 
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seguida agora, é a que está relacionada ao conteúdo informativo, e não a estrutura ou a 

função. (SCHELLENBERG 2006) 

Esse tipo de classificação é adequado para documentos que não são gerados pela 

própria instituição, ou que estejam ligados a ela. Os conjuntos documentais que são 

classificados dessa forma são aqueles objetos de referência. Esses documentos são vistos de 

outra forma pelo arquivista. Não são vistos como produtos de ações administrativas, e que 

refletirão a organização, mas sim documentos que servirão como auxilio estratégico para a 

administração. 

A classificação por assunto não deve ser considerada como base para a classificação 

dos documentos de uma organização, exceto nas situações mencionadas anteriormente. Lopes 

(1997) acerca da classificação, relata o seguinte: 

 

 

Quando se pensa em classificar informações contidas em documentos de arquivo, 

quer-se que os nomes das unidades documentarias sejam representativos das 

características das organizações, em especial, de suas atividades. Estas definem a 

realidade do trabalho desenvolvido. A representação deve dar conta de simbolizá-lo 

de modo eficaz. Deve ser construída numa linguagem, onde seja possível identificar 

a originalidade e a diversidade das organizações. Por isso, uma classificação externa, 

por assuntos gerais, malogrará seu objetivo maior de tornar mais fácil o acesso. 

(LOPES, 1997, p. 120) 

 

 

O assunto não consiste em uma forma de representação das funções e atividades da 

organização, como vimos antes, estes últimos aspectos é que são capazes de possibilitar uma 

representação fiel da estrutura organizacional por meio de seus documentos. 

De todos esses três elementos da classificação que são possíveis no âmbito dos 

arquivos, parece que a ação é a mais eficaz e eficiente. Schellenberg (2006) demonstra isso ao 

citar Ernest Posner, dizendo que: 
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Desde o século XVIII tem o consenso geral admitido que o serviço de registro 

correspondente a uma entidade, ou a uma de suas divisões, deve arranjar os seus 

documentos de acordo com as principais funções da unidade administrativa a que 

serve. A organização da entidade, a atribuição de funções às suas divisões, e os 

principais grupos de documentos devem coincidir. O registro ou o conjunto de 

registros reflete a entidade com suas diversas operações e é uma imagem duradoura 

de suas múltiplas atividades. (SCHELLENBERG, 2006, p. 90 apud POSNER) 

 

 

Tendo como base tudo o que foi mencionado neste capítulo, é possível chegar à 

conclusão de que é a ação que ocasiona a produção dos documentos. Por isso, ela realmente 

deve ser considerada a metodologia de classificação mais apropriada nos arquivos, tendo 

como base, o princípio de respeito aos fundos, assim como as funções e atividades da 

instituição. Assim, entendemos que a classificação poderá refletir a organização por meio de 

seus documentos, culminando dessa forma, em eficácia e eficiência administrativa, assim 

como na preservação da memória institucional. 

Em seguida, veremos como a classificação arquivística é de fato concretizada, como 

ela se materializa de forma que possa de fato surtir resultados na instituição. Essa 

materialização se dá por meio de um instrumento de classificação, mais comumente 

conhecido como plano ou código de classificação. 

 

 

3.1 O INSTRUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

 

Veremos neste momento, como a classificação arquivística se materializa por meio de 

um instrumento de classificação. Para o cumprimento desse objetivo, será necessária a 

demonstração de sua definição, um pouco de como deve ser construído no que se refere ás 

suas características e princípios de elaboração, com o intuito de clarear o objetivo e 
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importância de tal instrumento para um tratamento arquivístico adequado e de acordo com o 

que preza a nossa literatura. 

Com o intuito de atender a perspectiva mencionada, podemos dizer que, de acordo 

com Sousa (2004, p. 35), entre os autores que tratam do problema da organização de 

documentos arquivísticos, é acordado entre os mesmos que, para que a classificação venha de 

fato ser realizada, ou seja, que ela venha se materializar, a mesma precisa ser expressa por 

meio de um instrumento, o plano de classificação. 

Cordeiro e Rios (2010) relatam que o primeiro passo a ser dado na elaboração desse 

instrumento é a delimitação conceitual do sujeito criador dos documentos arquivísticos. Em 

seguida pode-se optar pela possibilidade da classificação funcional ou da classificação 

organizacional ou estrutural, sendo a primeira forma a mais usada nos arquivos, e a segunda, 

apesar de ser menos usada, é considerada por alguns profissionais da área como uma forma 

melhor de representação dos aspectos exigências da classificação arquivística. (CORDEIRO; 

RIOS, 2010, p. 128). Para Cordeiro e Rios (2010, p. 126 apud CAMARGO; BELLOTTO, 

1996, p. 60) o plano de classificação é um “Esquema pelo qual se processa a classificação de 

um arquivo”. De acordo com o Dicionário de Terminologia Arquivística (2005), plano de 

classificação consiste em ser um: 

 

 

Esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com métodos de 

arquivamento específicos, elaborado a partir do estudo das estruturas e funções de 

uma instituição e da análise do arquivo por ela produzido. Expressão geralmente 

adotada em arquivos correntes. (DICIONÁRIO BRASILEIRO DE 

TERMINOLOGIA ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 132) 

 

 

De acordo com Cordeiro e Rios (2010) a construção e a aplicação do plano de 

classificação, ou código de classificação de documentos, como também é conhecido na 
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literatura da área arquivística, ocorrem na fase corrente dos documentos. Esse plano auxilia na 

racionalização dos procedimentos de gestão de documentos e ainda integra a política de 

informação nos arquivos, seja na esfera pública ou privada. (CORDEIRO; RIOS, 2010, p. 

125). 

Contudo, de acordo com Sousa (2004), a construção de um plano de classificação que 

exige uma serie de conhecimentos, não pode ser um código secreto, o qual só pode ser 

desvendado pelo arquivista. O autor relata que assim como para dirigir um automóvel é 

preciso treinamento, o mesmo ocorre com um plano de classificação, porém, ele deve ser 

simples para que todos que lidam com os documentos possam manuseá-lo. Para o autor a 

complexidade da elaboração do plano deve se converter em simplicidade de uso. O autor 

entende que a característica da simplicidade no plano de classificação possibilitará um alcance 

bem maior a este instrumento. (SOUSA, 2004, p. 220) 

O objetivo do plano de classificação é agrupar documentos sobre um mesmo assunto, 

representado por uma notação (codificação) e, também implica na organização física dos 

documentos arquivados para a sua busca (recuperação) notacional. (CORDEIRO; RIOS, 

2010, p. 126) 

Para Cordeiro e Rios (2010), na construção do plano de classificação, é importante a 

elaboração e a qualidade de um índice relativo que acompanhe o esquema de classificação. 

No índice deve conter todos os assuntos e respectivos sinônimos com as notações para 

facilitar a localização dos assuntos no plano de classificação. (CORDEIRO; RIOS, 2010 p. 

135). A elaboração do índice irá potencializar o esquema de classificação, em seu objetivo de 

busca e recuperação dos documentos e de suas informações. 

Segundo Sousa (2004, p. 36 apud COUTURE; ROUSSEAU, 1982, p.107-111), um 

sistema de classificação consiste em agrupar os documentos em uma estrutura.  De acordo 
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com Sousa (2004, p. 37) a qualidade do sistema está ligada ao fato de se levar em 

consideração:  

 

 

o o valor dos documentos, pois quanto mais importante eles forem, 

consequentemente sua classificação também terá mais importância; 

o as características dos documentos;  

o a frequência da consulta, pois quanto maior a frequência de consulta dos 

documentos, mais será exigida do esquema para que o mesmo atenda às 

necessidades de informação com maior rapidez;  

o  o volume e a homogeneidade dos documentos, a simplicidade deve estar presente 

nesta questão;  

o a complexidade das atividades, o esquema deve acompanhar as mudanças e 

desenvolvimento da instituição;  

o a integralidade do sistema, o esquema deve ser capaz de representar todo o 

conjunto documental da organização;  

o a simplicidade do sistema, tal característica denota que é preciso que o esquema 

seja de fácil manuseio e fácil entendimento;  

o a flexibilidade do sistema deve ser capaz de integrar novas funções; a lógica do 

sistema deve acompanhar a lógica da produção documental; e, 

o a padronização do sistema, neste caso, o sistema deve permitir a padronização da 

classificação, da codificação, da recuperação e do uso dos termos. 
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De acordo com Sousa (2004, p. 37 apud HÉON, 1999, p. 248-249), o plano de 

classificação deve ter títulos únicos e documentados, deve ser flexível e precisa ser estável 

quanto a sua durabilidade. No caso da primeira qualidade cada unidade deve ser associada a 

apenas um título, o qual não pode ser atribuído a nenhuma outra unidade. O título deve 

sempre ter a sua definição, a fim de facilitar a recuperação dos documentos. A flexibilidade 

está ligada a capacidade de o plano ser capaz de abrigar novas unidades de classificação 

relacionadas a novas atribuições que a organização possa futuramente vir a ter. A questão da 

durabilidade do plano de classificação está ligada a qualidade com que o mesmo foi 

elaborado. Um plano de classificação bem elaborado não conhece grandes mudanças na sua 

estrutura, a não ser que tais grandes mudanças ocorram na estrutura organizacional, situação 

em que nada tem a ver com a construção do plano em si, mas com mudanças posteriores 

ocorridas com a própria instituição na qual está inserido o plano de classificação. (SOUSA 

2004, p. 37 apud HÉON, 1999, p. 248-249) 

Os planos de classificação devem ter as suas bases de construção nos princípios 

emanados da teoria da classificação. (CORDEIRO; RIOS, 2010, p. 123). Sousa (2004, p. 

101), ao analisar os princípios da classificação emanados da Filosofia e da Teoria da 

Classificação, entende que é possível aplicar alguns deles no contexto arquivístico. De acordo 

com o autor tais princípios seriam os elencados a seguir: 

 

 

a classificação é uma representação da realidade e como tal uma aproximação. É 

necessário, entretanto, definir níveis de tolerância quanto à indeterminação. Há 

limites para essa operação. Limites reconhecidos na própria característica humana 

de sua elaboração. As indeterminações são mais comprometedoras quando ocorrem 

nos níveis mais altos da estrutura de classificação; a classificação persegue um fim, 

um objetivo, uma finalidade. No caso dos arquivos, é a organização dos 

documentos; a classificação em arquivos presume um agente classificador, que é o 

arquivista; a classificação tem por trás um mecanismo classificador que executa as 

operações necessárias, tanto em termos do estabelecimento de uma denominação 

adequada a cada unidade de classificação quanto nas exigências de proliferação, de 
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derivação, de linearidade, de regularidade e simetria, de circularidade, de hierarquia 

e subordinação; a classificação necessita de um princípio de classificação ou de 

divisão estabelecido pela finalidade e pelas características e relação dos objetos; o 

princípio de classificação é natural quando é o mais adaptado (aproximado) ao 

conjunto documental; o fundamento da divisão deve se manter inalterado para todas 

as divisões realizadas no mesmo nível, ou seja, deve-se utilizar um único princípio 

de classificação de cada vez; a relação entre os vários níveis (relação entre os 

conceitos) não pode se resumir ao modelo aristotélico de gênero/espécie, outras 

relações podem ser utilizadas na articulação entre os níveis; as divisões, resultado da 

aplicação de um princípio de classificação, não devem ser vazias e nem sobrepor-se 

no seu conjunto. Devem sempre exaurir a totalidade do domínio (extensão) de cada 

nível de classificação; a classificação em arquivos exerce-se sobre um conjunto 

finito de elementos: o arquivo de uma pessoa física ou jurídica. Ela provém de um 

único ponto de partida (conjunto inicial); a classificação deve ser lida 

simultaneamente de cima para baixo e de baixo para cima; a classificação em 

arquivos tem como resultado um produto: o instrumento de classificação (plano de 

classificação). E é nele que deverão estar representadas as equivalências e as 

hierarquias 

 

 

Esses princípios não devem ser perdidos de vista no momento de planejamento e 

elaboração de um plano de classificação arquivística. As soluções para a classificação no 

âmbito da arquivística consistem no uso e apropriação de tais princípios. É importante que a 

arquivística converse com a filosofia e com a teoria da classificação, a fim de cada vez mais 

buscar novas soluções e garantir com que cada vez mais a disciplina arquivística tenha o seu 

lugar importante no âmbito das organizações e das ciências. 

Quando a classificação é realizada seguindo critérios adequados em seu 

desenvolvimento, consegue ser capaz de evidenciar a sua importância e colocar os 

documentos da instituição em um lugar de destaque no processo de eficácia e eficiência 

administrativa da organização. Por isso, podemos concluir que a construção do plano de 

classificação deve ocorrer de maneira segura e embasada na literatura arquivística, visto que a 

classificação materializada no código servirá de apoio ás demais etapas de tratamento 

arquivístico dos documentos. Ela, como será demonstrado mais adiante no capítulo 3.4.1, 

surtirá muitos efeitos na Avaliação arquivística, que, por conseguinte, e mais diretamente, 

produzirá efeitos na instituição. 
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3.2 A CLASSIFICAÇÃO, A CODIFICAÇÃO, A ORDENAÇÃO E O 

ARQUIVAMENTO. 

 

 

Neste trecho do trabalho, veremos a questão da classificação com a codificação, a 

ordenação e o arquivamento. Essas questões são relevantes pontos da classificação 

arquivística, uma vez que a classificação, como já foi dito, confere mais lógica a ordenação, e 

dessa forma, não é difícil perceber que ela acarretará efeitos no arquivamento. No caso da 

codificação, veremos que é por meio deste procedimento que se operacionaliza o plano de 

classificação, atribuindo assim, benefícios à organização. 

Como passo inicial, no intuito do entendimento acerca dos procedimentos 

mencionados, podemos começar mencionando Lopes (1997) quando ele fala que a notação 

consiste em uma representação de forma numérica ou alfanumérica da classificação. Trata-se 

de uma representação por meio de “códigos” de informações textuais. O autor alerta para que 

não se confunda a notação com a própria classificação. Ele considera incorreto, por exemplo, 

falar em classificação decimal, ou algo parecido, visto que não é a classificação decimal, mas 

apenas o sistema de notação. 

Sousa (2004, p. 43) entende “o método de codificação como um tema acessório dentro 

do processo classificatório. Entretanto, ele somente ganha importância quando limita a 

construção intelectual do esquema de classificação”. 

Para Lopes (1997, p. 117) mesmo sendo possível que a classificação seja 

operacionalizada sem a notação, esta última facilita o trabalho do arquivista poupando-se 

tempo e dinheiro. 

Sousa (2004, p. 39) menciona os elementos que devem ser observados no momento da 
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escolha do método de codificação, segundo Schellenberg. Nessa perspectiva do autor, o 

sistema de codificação deve ser simples sempre que o volume de documentos for pequeno e 

restrito ao alcance dos assuntos. 

No caso de sistemas mais complexos, a notação ou código possuem dois propósitos: 

indicar aos pesquisadores onde estão arquivados os documentos, ou no caso das referências 

cruzadas, onde estão arquivados os documentos correlatos; e, indicar aos classificadores onde 

os documentos devem ser arquivados. (SOUSA, 2004, p. 39 apud SCHELLENBERG). 

À medida que o volume de documentos aumenta, assim como a sua complexidade, na 

mesma proporção aumenta a importância do código ou notação, visto que quão maior é a 

complexidade da classificação, maior também é a complexidade da representação dessa 

classificação, exigindo-se dessa forma, maior atenção na elaboração da notação ou código. 

(SOUSA, 2004, p. 39 apud SCHELLENBERG). 

Para o autor além de simples, o sistema deve ser flexível. Nesse sentido, a notação não 

deve estar relacionada a algo que esteja sujeito a alterações, como no caso de unidades 

orgânicas das administrações modernas que sofrem constantes modificações. O autor neste 

caso relata que o sistema mnemônico por isso, tem uma aplicação muito limitada nos 

documentos modernos. (SOUSA, 2004, p. 39 apud SCHELLENBERG). 

Para o autor, também o sistema deve permitir expansões, pois a classificação 

acompanha o desenvolvimento das organizações. A notação deve permitir novas entradas das 

unidades de classificação, para que os novos documentos gerados a partir das novas 

atividades sejam contemplados, assim também como deve ser capaz de se adaptar as divisões 

das unidades administrativas, seguindo dessa maneira, a complexidade do desenvolvimento e 

das mudanças organizacionais. Para o autor, o sistema de assunto numérico e o duplex-

numérico permitem essa expansão, e para ele, no caso do sistema alfanumérico, a expansão 
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fica limitada ao número de letras do alfabeto. (SOUSA, 2004, p. 39 apud 

SCHELLENBERG). 

De acordo com Sousa (2004, p. 39 apud SCHELLENBERG), no caso do sistema 

decimal de Dewey, considera o autor que, este sistema limita o número de assuntos primários, 

secundários, terciários a dez, mas possibilita a expansão ilimitada depois do ponto decimal. 

Nesse sentido, Sousa (2004, p. 40 apud SCHELLENBERG, 1973, p. 105) diz “o sistema 

decimal de Dewey não se presta para documentos oficiais de uma administração em 

expansão. É excessivamente rígido. Sua divisão, na maioria dos casos, é muito diminuta. Seus 

símbolos demasiadamente complicados (...)”. Nessa perspectiva, Sousa (2004, p. 85 apud 

SCHELLENBERG) diz que: 

 

 

A simplicidade e a expansibilidade do sistema de Dewey representavam ao mesmo 

tempo sua vantagem e sua fraqueza. A divisão do conhecimento humano não é e 

nunca será definitivo e nem permanecerá satisfatória por um longo tempo. Pelo 

contrário, estará em constante expansão. Dessa forma, nenhum conjunto de classes 

de dez, de vinte ou de qualquer outro número, se ajustará às necessidades da 

classificação indefinidamente. O número de classes de Dewey (e das divisões dentro 

delas) é limitado por sua notação e a divisão do conhecimento humano por múltiplos 

de dez será mais arbitrária e forçada do que a feita apenas com fundamento na 

análise lógica das divisões próprias a tal conhecimento. (SOUSA, 2004, p. 85 apud 

SCHELLENBERG, 1980, p. 13) 

 

 

Para Sousa (2004, p. 182) “O princípio do método decimal tem como objetivo a 

identificação da peça, isto é, da unidade de informação, que no caso é o livro”. Em 

“Arquivística o objetivo é outro”. Sousa (2004 apud DUCHEIN), diz que: 

 

 

o documento de arquivo - ao contrário de um objeto de coleção ou de um dossiê 

constituído por peças heterogêneas de proveniências diversas - não tem razão de ser, 

isoladamente. Sua existência só se justifica na medida em que pertença a um 
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conjunto. Situa-se dentro de um processo funcional do qual se constitui, por si 

mesmo, num elemento, por menor que seja. O documento de arquivo jamais é 

concebido, de início, como um elemento isolado. Possui, sempre, caráter utilitário, o 

qual só será aparente se for conservado em seu lugar dentro do conjunto de 

documentos que o acompanham. (SOUSA, 2004, p. 182-183 apud DUCHEIN, 

1986, p. 17) 

 

 

 

A classificação também influencia na ordenação dos documentos. Lopes (1997), relata 

que: 

 

 

até mesmo a ordenação física terá mais lógica, se baseada numa classificação 

fundamentada. Será mais do que um problema de espaço físico, mobiliário e 

embalagens, o que, aliás, deve estar submetido à classificação e não, como se vê em 

vários exemplos, ao contrário. Os meios materiais de guarda devem ser usados para 

facilitar o acesso e a conservação e não simplesmente definidos em função de 

questões estéticas. (LOPES, 1997, p. 94) 

 

 

O arquivista deve ter muita atenção no momento do trabalho de classificação, visto 

que ela influencia os demais trabalhos e etapas dos fazeres arquivísticos. A qualidade teórica 

e prática das demais etapas do fazer arquivístico dependem de como a classificação foi 

abordada e teve entendido o seu significado, e, além disso, deve estar claro como ela poderá 

ser um fator decisivo para o sucesso ou o fracasso das atividades de arquivo. 

A classificação contribui para a ordenação física dos documentos, desde que seja feita 

de forma que venha refletir a lógica estrutural da produção documental da organização. A 

ordenação física dos documentos precisa ser confiável, de maneira que venha a permitir uma 

avaliação precisa e segura. 

Sousa (2004, p. 61-62) em seu trabalho, faz distinção entre classificação, ordenação e 

arquivamento. O autor percebe que há uma confusão terminológica acerca desses termos. Ele 

entende a classificação e a ordenação como um ato intelectual, e o arquivamento, o autor 
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encara como sendo um ato físico. O autor relata que a classificação consiste em uma ação 

intelectual que tem como objetivo elaborar esquemas para agrupar os documentos a partir de 

princípios estabelecidos. A ordenação é à disposição dos tipos documentais dentro da lógica 

da classificação. Já o arquivamento, é a operação física de colocar os documentos em caixas 

ou pastas, seguindo a orientação da classificação e de sua ordenação. 

Neste contexto, Lopes (1997) tem uma visão que concorda com a de Sousa (2004) 

acerca da classificação, mas ao tratar da ordenação, ele relata uma visão um pouco distinta. 

Para Lopes (1997): 

 

 

Não se deve confundir a noção de classificação intelectual com a de ordenação 

física. A primeira trata-se de uma operação mental, que resulta em pós-documentos 

sobre os acervos que se está organizando. A segunda refere-se ao ato de dispor em 

arquivos, estantes, pastas, caixas, “camisas”, etc. os conjuntos documentais 

hierarquizados em fundos e suas subdivisões. O mesmo se aplica com a confusão 

entre o ato de classificar e o de estabelecer um sistema de notação ou de código. 

(LOPES, 1997, p. 115) 

 

 

Parece que Lopes (1997, p. 115) faz uma condensação da ideia de ordenação com a 

noção de arquivamento. 

É importante que não se perca de vista que no contexto arquivístico, o documento é 

produzido de forma natural, de maneira que venha atender necessidades administrativas da 

instituição. É evidente que tal conjunto de documentos que é continuamente produzido nas 

organizações, possui as suas particularidades. Nesse âmbito, a classificação interfere e 

ocasiona efeitos em diversas etapas do trabalho arquivístico, por isso ela deve ser pensada e 

elaborada de maneira ampla, para que a mesma seja capaz de perceber os detalhes da 

organização, assim como do seu contexto de produção documental, possibilitando dessa 

forma, o sucesso do trabalho arquivístico, no que se refere à representação da organização por 
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meio de seus conjuntos documentais, assim como na eficácia e eficiência dos serviços 

arquivístico que podem ser oferecidos à organização como um todo. 

Na etapa seguinte deste trabalho, tentaremos fechar o estudo acerca da classificação 

arquivística, o qual, como já foi dito, servirá de apoio para a análise que será feita no final 

deste trabalho de conclusão de curso. Nesse ensejo, será visto como a classificação se 

relaciona com a avaliação, e como ela também se relaciona com a descrição de documentos. 

Dessa forma, acredito será possível perceber melhor como a classificação pode realmente 

demonstrar a sua importância no âmbito das organizações. 

 

 

3.3 A CLASSIFICAÇÃO, A AVALIAÇÃO E A DESCRIÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

3.3.1 A CLASSIFICAÇÃO E A AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

Agora, teremos em evidência, mas de uma forma mais aprofundada, a relação 

importante que há entre a classificação e a avaliação de documentos. Deve ser observada 

neste momento, a relevante afinidade existente entre esses dois procedimentos arquivísticos 

que são muito importantes para a instituição, tendo em vista que a classificação, como será 

demonstrada, pode definir o sucesso ou o fracasso dos procedimentos de avaliação 

documental. Nessa perspectiva, temos que, no caso de haver um fracasso dos procedimentos, 

poderemos ter a acumulação de documentos desnecessários, e que ocasionarão custo para a 

organização, ou teremos a eliminação de documentos importantes, que dependendo do tipo de 
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instituição, poderá ter como consequência, o prejuízo econômico e também o dano à 

preservação da memória institucional. 

Na perspectiva relatada, podemos dizer que dentro do fazer arquivístico na questão da 

classificação, pode-se dizer que “o arquivista deverá ter em mente que qualquer procedimento 

classificatório tem imensas repercussões sobre as demais atividades de tratamento” (LOPES, 

1997, p. 94). 

A ausência de uma classificação adequada e que esteja em consonância com os 

princípios da Arquivística pode ocasionar diversos problemas para uma organização, dentre 

os quais, podemos mencionar a perda de documentos. Essa perda é gerada pelo acúmulo de 

grandes massas documentais, que segundo Lopes (1997, p. 95), ocorrem devido à ausência de 

uma classificação sistemática. Para o autor essas massas inviabilizam o processo de avaliação 

de documentos. 

Avaliação de Documentos é um processo que, em sumo, conforme foi dito no capítulo 

três deste trabalho, mas de maneira mais simples, pretende determinar prazos de guarda para 

os documentos, através dos valores atribuídos aos mesmos. A ideia de Arquivo Permanente, o 

qual é o local onde devem ficar os documentos que devem ser definitivamente preservados, 

por exemplo, podemos dizer que é, indiretamente, um fruto da Classificação, e em seguida, 

mais diretamente, da Avaliação, pois não há sentido em falar em Arquivo Permanente, sem 

que antes se tenha classificado e avaliado os seus documentos. 

O Arquivo Permanente é o resultado tangível da Avaliação, logo, se não há esta 

última, não há documentação permanente (pelo menos que seja identificável) e muito menos 

um Arquivo Permanente como uma unidade institucional. 

Quando a Avaliação de Documentos é capaz de entregar à organização um Arquivo 

Permanente que atenda às suas expectativas informacionais em relação a esse acervo, 
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podemos dizer que ela foi eficaz e eficiente, e consequentemente, podemos dizer o mesmo da 

classificação que permitiu a existência desse Arquivo. 

Lopes (1997) defende uma classificação ideológica. Contudo, “uma classificação 

ideológica não está definida, com clareza, em nenhum dos grandes manuais da arquivística 

internacional e em nenhuma das outras obras mais lidas pelos profissionais desta área” 

(LOPES, 1997, p. 113). Essa proposta baseia-se na classificação por meio das funções e 

atividades da instituição, respeitando-se o princípio de respeito aos fundos. Esse tipo de 

classificação funciona na base da pesquisa e do conhecimento sólido e profundo da 

organização, assim como dos documentos produzidos e suas potencialidades de uso, pois 

somente dessa forma será possível implantar um sistema classificatório dessa natureza. Lopes 

(1997) relata que: 

 

 

saber sobre uma organização consiste na produção de ideias sobre a mesma, por isso 

propõe-se uma classificação ideológica, isto é, a partir da pesquisa sobre o objeto de 

trabalho. A principal vantagem metodológica é a de se passar a trabalhar no projeto 

de fornecer ás organizações meios para o seu próprio desenvolvimento, colocando o 

arquivista numa função estratégica. A possibilidade de aceitação de tal metodologia 

estará vinculada a sua consistência lógica, isto é, a sua adequação à realidade da 

organização. (LOPES, 1997, p. 114) 

 

 

Através da classificação ideológica é possível realizar uma avaliação ideo-tipológica, 

que, segundo Lopes (1997): 

 

 

subverte, parcialmente, os conceitos tradicionais de avaliação existentes na 

literatura. Normalmente, as propostas são de uma avaliação por peças documentais, 

espécies, assuntos ou classes. Destas, as três primeiras são as mais imprecisas e a 

terceira, a mais aceitável. Isto porque a classificação traz como valor intrínseco um 

primeiro nível de avaliação. Ao se determinar que um conjunto de informações, em 

qualquer suporte documental, pertence a uma determinada classe, já se está 
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chamando a atenção para a imanência de algum tipo de valor ou não valor. 

A avaliação ideo-tipológica baseia-se na classificação ideológica e no conhecimento 

das tipologias documentais existentes. Torna-se inviável sem a existência do 

tratamento classificatório e sem a pesquisa de tipos. Trata-se por tanto, de uma 

proposta que só pode ser executada, estando à classificação e a avaliação integradas 

como procedimentos de tratamento. (LOPES, 1997, p. 14) 

 

 

Para Lopes (1997) a avaliação deve ser abordada de forma integrada a classificação, e 

não de forma fragmentada e superficial, como é entendida de um modo geral, sendo ainda, 

pensada a partir da consideração dos documentos e dos suportes, quase nunca das 

informações. 

A falta de uma classificação consistente e segura, em contra partida, entrega a 

organização uma avaliação insegura e imprecisa. Dessa maneira, percebemos que se 

menospreza a avaliação documental, etapa está de grande valor para o fazer arquivístico na 

organização dos documentos. Por conseguinte, ocorrem dessa maneira diversas formas de 

avaliação, as quais estão fora da metodologia arquivística adequada, que conforme Lopes 

(1997), seriam as seguintes: 

 

 

os documentos são avaliados, isto é, eliminados quando não há mais espaço físico 

destinado a guarda, decide-se pela mudança do mobiliário, das instalações, etc. os 

arquivos setoriais aplicam um sistema de avaliação baseado na ideia do fim do ano 

fiscal, isto é, ao começar novo ano de trabalho, são abertas novas pastas e o que era 

do ano anterior é transferido para outro espaço físico; realiza-se a operação de 

avaliação nos arquivos históricos que recebem a documentação em estado bruto; 

entende-se a avaliação apenas pelos possíveis valores administrativos e jurídicos, 

dando-se nenhuma ou pouca importância ao valor para a pesquisa histórica; 

processa-se a avaliação peça a peça, buscando identificar no acervo, empiricamente, 

os documentos de valor permanente; deixa-se o problema para o tempo, que se 

incumbirá da implacável critica roedora dos ratos, com ajuda da argúcia de 

sobrevivência dos insetos, dos micro-organismos, dos efeitos do sol, da chuva e das 

mudanças de temperatura. (LOPES, 1997, p. 98) 

 

 

Nesse sentido em que as informações devem ser consideradas no intuito da avaliação, 
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podemos dizer que é a classificação quem poderá fornecer os elementos necessários para esse 

fim. Com isso, destaco novamente a necessidade de que a classificação deve ser precedida de 

pesquisa, a fim de alcançar a melhor proposta de classificação para a organização. Contudo, 

Lopes (1997) diz que a pesquisa científica voltada para o intuito da classificação não pode 

desconhecer a classificação original, mesmo que ela tenha sido elaborada a partir de 

“métodos” estranhos da teoria arquivística. Neste âmbito, o autor relata existir diversos tipos 

de classificação, tais como: 

 

 

por ordem cronológica de recebimento e de envio de espécies documentais, por 

exemplo, as famosas “ correspondências recebidas e enviadas”; de inúmeros 

assuntos e dossiês fragmentários montados por pessoas diferentes sem qualquer 

orientação sistemática; baseadas na ordem numérico-cronológica, geográfica ou 

nominal; concebidas, exclusivamente, de acordo com as estruturas no que se refere a 

definição das series e de outras partes dos acervos; produzidas a partir dos emissores 

e receptores, isto é, dossiês montados a partir da origem estrutural ou pessoal dos 

documentos de acordo com a aplicação do código decimal de Dewey ou o código 

decimal universal a cada peça documental, quando feitas por bibliotecários, sem 

conhecimentos arquivístico refinado. (LOPES, 1997, p. 97) 

 

 

Para o autor, a classificação espontânea representa uma forma, mesmo que rudimentar, 

de tentar solucionar os problemas de organização dos documentos da instituição. Pode ser que 

essa visão do autor esteja ligada ao fato de que tal classificação pode de alguma forma ser 

aproveitada, ou pelo menos poderá dar alguma pista para a intenção de um trabalho que venha 

atender as necessidades informacionais da organização. 

O autor defende como metodologia de trabalho primordial no fazer arquivístico no que 

tange ao trabalho de classificação, a pesquisa. Para ele, a mesma é fundamental quando se 

pretende realizar uma classificação que perceba de fato as necessidades informacionais da 

organização. Percebemos isso quando Lopes (1997) relata que: 
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pensa-se que não se pode classificar, sem antes diagnosticar e propor soluções 

advindas da pesquisa(...). Defende-se a ideia de que a classificação produz a 

possibilidade de uma avaliação profunda e o alcance do objetivo estratégico de se 

manterem as informações necessárias e descartarem o supérfluo, o mimético e o que 

não produz qualquer sentido. (LOPES, 1997, p. 91) 

 

 

Nesse contexto da pesquisa arquivística, Sousa (2004, p. 204) considera a história do 

criador dos arquivos um primeiro momento a ser analisado. Para o autor a trajetória da 

instituição deve ser analisada em detalhes, e este é o primeiro passo a ser dado na pesquisa. 

Destaca ainda o autor que neste caso, as datas são muito importantes, pois elas demarcam as 

mudanças na estrutura e no funcionamento da organização. Ele considera também, que o 

registro das mudanças nas estruturas da instituição deve ser realizado juntamente com as suas 

respectivas atribuições, pois isso é muito importante e necessário, segundo o autor. Sousa 

(2004, p. 204) relata que as informações que devem ser coletadas e analisadas nesse primeiro 

momento consistem: 

 

 

o na criação da organização, através de seu instrumento legal de criação e 

data e suas denominações;  

o no conhecimento da missão da organização, que é o objetivo principal que 

faz com que a instituição exista, neste caso, devem ser registradas 

qualquer alteração que possa existir;  

o no conhecimento de vinculações administrativas e políticas, o qual visa 

encontrar a instituição dentro de outra maior, revelando as relações 

existentes, tanto administrativas como políticas;  

o no conhecimento da estrutura organizacional, ou seja, como a instituição 
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se estrutura no decorrer do tempo. É preciso conhecer os organogramas e 

as atribuições das unidades da organização, assim como suas possíveis 

alterações. A criação e a extinção das unidades e suas denominações;  

o no conhecimento das funções da organização;  

o no conhecimento dos principais dirigentes da organização, que podem ser 

entrevistados;  

o no conhecimento em que se insere a organização, neste caso o 

entendimento se dá em torno do contexto político-administrativo e social-

econômico, respeitando o limite dos objetivos da pesquisa; e, 

o no conhecimento da extinção da organização (se for o caso). Deve se ter o 

conhecimento da data e do respectivo instrumento legal, assim como as 

razões da extinção (reforma administrativa, extinção das funções etc.). 

 

 

De acordo com Sousa (2004), como nem sempre é possível encontrar registros 

documentais que permitem o conhecimento das funções, atividades e das tarefas, faz-se 

necessário que o profissional de arquivo utilize outros meios para a realização da sua 

pesquisa. Sousa (2004) relata que: 

 

 

As informações necessárias ao conhecimento das funções, atividades e tarefas de 

uma organização nem sempre estão sistematizadas. Na verdade, a maioria delas faz 

parte do conhecimento tácito, ou seja, está na memória dos funcionários. As 

funções, geralmente, podem ser identificadas nos documentos constitutivos 

(contrato social, estatuto social, regimento interno, regulamento geral, decreto de 

criação etc.), mas as atividades nem sempre estão registradas, apesar de que em 

algumas instituições podem ser encontradas nos documentos de direção 

(organograma, plano de ação, plano estratégico etc.). Cabe, portanto, ao arquivista, 

enquanto pesquisador, lançar mão de um ferramental para buscar essas informações 

vitais para a compreensão da gênese documental. (SOUSA, 2004, p. 205) 
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No caso de haverem lacunas que não podem ser preenchidas por meio dos conjuntos 

de documentos da organização, Sousa (2004, p. 203) propõe o uso de técnicas de pesquisa 

oral por meio de entrevistas. Segundo Sousa (2004 apud MEIHY) história oral é definido 

como: 

 

 

(...) um conjunto de procedimentos que se iniciam com a elaboração de um projeto e 

que continuam com a definição de um grupo de pessoas a serem entrevistadas, com 

o planejamento da condução das gravações, com a transcrição, conferência do 

depoimento, com a autorização para o uso, arquivamento e, sempre que possível, 

com a publicação dos resultados que devem, em primeiro lugar, voltar ao grupo que 

gerou as entrevistas. (SOUSA, 2004, p. 203 apud MEIHY, 2000, p. 29) 

 

 

Sousa (2004) considera a pesquisa oral como algo mais significativo do que uma 

simples forma de preencher lacunas. O autor destaca que esse recurso pode fornecer 

elementos importantes que os instrumentos legais não são capazes de nos entregar. 

Para Sousa (2004) uma pesquisa arquivística tem o intuito de “entender o 

funcionamento, de saber como a organização se estrutura, como exerce as suas atribuições e 

como executa suas atividades” (SOUSA, 2004, p. 205). 

Se a classificação deve ser realizada a partir da pesquisa, e, aliada a isso, o fato de que 

ela deve ser uma imagem da organização, no que se refere a sua produção documental, 

podemos chagar a conclusão de que a avaliação depende profundamente da classificação, e 

sem esta última, a avaliação torna-se inviável, pois como vamos estipular qualquer tipo de 

valor para algo que não conhecemos? Ou ainda: como vamos dizer quais documentos são 

importantes para serem guardados definitivamente e quais não são? Se não conhecemos a 

realidade da organização a qual esses documentos estão inseridos, isso não será possível, e o 

conhecimento da realidade institucional é possível por meio da classificação bem estruturada 
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e fortemente embasada em um trabalho de pesquisa. 

No âmbito da avaliação de documentos, podemos dizer que existe a preocupação em 

descartar os documentos desnecessários, e, manter preservados àqueles que possuem 

informações importantes e necessárias para a instituição. 

Quando estamos pensando no descarte dos documentos desnecessários para a 

instituição, estamos possibilitando que seja evitado o acumulo das grandes massas 

documentais. Essas grandes massas acumuladas de documentos, que constituem o resultado 

da ausência de uma classificação consistente, além de inviabilizarem a avaliação, conforme já 

foi mencionado de acordo com Lopes (1997), “escondem” documentos de diversificados 

valores, tais como técnico-científicos, jurídico-probatórios, e ainda, outros valores de caráter 

sociológico e histórico. Isso tudo, envolto de “camadas” constituídas de outros documentos 

sem qualquer valor. (LOPES, 1997, p. 101) 

Quando estamos pensando na preservação dos documentos importantes e nos seus 

possíveis usos, baseado na visão de Lopes (1997) vale mencionar Johanna Wilhelmina Smit e 

Nair Yumko Kobashi (2003), quando falam que: 

 

 

o acesso à informação se dá de diferentes maneiras, de acordo com a origem de 

quem procura, com o momento em que essa necessidade ocorre e com o objetivo 

que gerou a busca pela informação. Assim, o administrador, ao final de um ano de 

gestão, para fazer seu relatório anual, solicitará determinados documentos 

diferentemente do modo como um outro cidadão buscará informação que diz 

respeito a um parente que foi funcionário público. O pesquisador, ao enunciar uma 

necessidade de informação guiada pelo seu objeto de pesquisa, poderá estar 

procurando pelos mesmos documentos que, anos atrás, foram solicitados pelo 

administrador ou pelo cidadão, mas o fará certamente de outra maneira, utilizando 

outros termos. O acesso a informação, portanto, deve incorporar as diferentes 

maneiras de enunciar necessidades de informação em função da diversidade de 

públicos, momentos e objetivos aos quais serve. (SMIT; KOBASHI, 2003, p. 46) 

 

 

Nessa perspectiva informacional, de acordo com Lopes (1997) “Existem vários 
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modelos de apreensão do fenômeno informacional. Aos profissionais da informação interessa 

toda e qualquer discussão sobre este assunto, que está longe de estar esgotado”. (LOPES, 

1997, p. 103) 

Lopes (1997, p. 103-104) relata algumas considerações feitas por Jean Baudrilhard 

(1981-1991) acerca da informação. De acordo com Lopes (1997, p. 103-104 apud 

BAUDRILHARD, 1981-1991), no universo em que vivemos, existe cada vez mais 

informação e cada vez menos sentido. Neste caso o autor propõe três hipóteses para essa 

situação. 

A primeira é que a informação tem sentido, mas não consegue compensar a perda 

brutal de significado em todos os domínios, neste caso, o significado seria dissipado, mesmo 

que reintroduzido nos canais de comunicação da informação. 

A segunda, fala sobre a possibilidade de a informação nada ter a ver com o 

significado, neste caso a informação seria exterior ao sentido e a sua movimentação. O 

sentido neste caso seria atribuído posteriormente; e, na terceira, diz que existiria uma 

“correlação rigorosa e necessária” entre a informação e o sentido, neste caso, a informação 

seria “diretamente destruidora ou neutralizadora do sentido e do significado”. A perda do 

sentido seria fruto, nesta consideração do problema da “ação dissolvente, dissuasiva” da 

informação. Os media e os mass media seriam responsáveis por este fato. 

Lopes (1997) faz alguns questionamentos acerca de tais considerações do autor 

francês. Lopes (1997) questiona se as reflexões do autor estão relacionadas à informação de 

maneira geral ou se o autor está se referindo a informação pública divulgada nos meios de 

comunicação? Pergunta também se é possível fazer distinção entre a informação que circula 

na esfera pública e na privada? O autor continua com outras perguntas: qual o sentido da 

informação registrada de atribuição arquivística per si? As organizações guardam 
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informações, necessariamente, com sentido e significado? 

De acordo com o autor, tais questões tão profundas e importantes têm muito a ver com 

as práticas arquivísticas, devendo ser as mesmas, observadas por esses profissionais, pois elas 

podem ajuda-los no processo de classificação, de avaliação e de descrição. O autor considera 

tais práticas arquivísticas muito mais complexas do que as pessoas costumam achar que elas 

são, neste sentido, o autor defende uma arquivística que dialogue e reflita os debates 

contemporâneos das ciências sociais e da filosofia. 

Lopes (1997) relata também que a informação foi estudada por Philippe Breton (1987-

1991) em seu estudo sobre a história da informática. De acordo com Lopes (1997), o autor 

elaborou o seu estudo seguindo três direções: na possibilidade de diferenciar a “forma” e o 

sentido da informação, neste caso, o autor, para diferenciar a forma e o sentido da informação, 

usa o exemplo do telegrama, no qual a pessoa leva um telegrama para o correio e o 

funcionário sem se interessar pelo conteúdo (sentido), leva em conta apenas os símbolos 

gráficos (igualmente parte do sentido) para adaptá-los ou converte-los a linguagem 

telegráfica. 

De acordo com Lopes (1997) Breton conclui que como os símbolos podem ser 

processados independentemente de sua significação, eles constituiriam a forma da mensagem. 

Contudo, ele destaca a possibilidade de o funcionário ser indiscreto e se interessar pelo 

conteúdo da mensagem, mas descarta isso do estudo. 

Para Lopes (1997) tal distinção entre forma e sentido da informação, se dá em uma 

metafísica das metalinguagens hodiernas. O autor coloca ainda, que Breton ao admitir que 

possa haver interesse do funcionário dos correios pela mensagem, está comprometendo sua 

teoria da distinção. Lopes (1997) relata ainda que o telegrama sendo um tipo de mensagem 

aberta sempre sofreu algum tipo de censura, até mesmo a correspondência “fechada” em 
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papel sofreu algum tipo de violação. Lopes (1997, p. 106) continua dizendo que “Aceitar a 

materialização do ato de comunicar informações não significa desprezar os sentidos, no que 

se refere aos conteúdos”. 

De acordo com Lopes (1997, p. 106) Breton relata que a notação binária surge da 

necessidade de se transmitir mensagens cifradas. Para Breton, tal relação entre sinal e símbolo 

teria culminado na teoria da informação. Essa relação também pode ser entendida como uma 

produção de sentido. Breton chamou atenção para Claude Chanon que conseguiu em 1938 

aplicar a álgebra do matemático inglês Georges Boole, aos circuitos de computação elétrica, 

dessa maneira, possibilitando as bases para a informática contemporânea. Chanon e Turing 

conseguiram através de sua “máquina de algoritmos” elaborar a formulação de uma teoria 

matemática da informação, através da qual seria possível chegar a tecnologia dos 

computadores e de seus aplicativos (LOPES, 1997, p. 106-107). Temos ainda que Lopes 

(1997) relata o seguinte: 

 

 

A aceitação do bit como unidade de medida da informação não deixa de ter 

implicações de sentidos e significados. A tradução em dígitos (números) binários de 

textos, sons e imagens consiste na mais importante metalinguagem de nosso tempo. 

Os profissionais que tratam dos arquivos terão cada vez mais que se defrontar com a 

discussão dos problemas teóricos e práticos da informação, vistos sob os seus 

aspectos tecnológicos, filosóficos e linguísticos. Não parece correta uma abordagem 

que não considere a transdisciplinaridade do problema. Pensa-se que se trata de uma 

discussão que está longe de ter chegado ao fim. (LOPES, 1997, p. 107) 

 

 

Fica evidente que o autor acredita na necessidade de que o fazer arquivístico constitui 

um trabalho interdisciplinar. Nesta questão, temos a óptica de Sousa (2004) quando relata 

como um dos objetivos de seu trabalho, transformar o arquivista em: 
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um pesquisador das instituições produtoras de documentos arquivísticos. É possível 

a partir de métodos de pesquisa da História, da Administração, da Sociologia e da 

Diplomática Contemporânea identificar e interpretar as informações produzidas por 

meio de trabalho científico. Cabe ao arquivista conduzir a pesquisa em estreita 

relação com os objetivos do problema proposto, que é o da organização dos 

documentos arquivísticos, na qual a classificação assume um papel fundamental. 

(SOUSA, 2004, p. 219) 

 

 

No que se refere à busca por soluções de problemas relativos à elaboração de planos 

de classificação, em especial no que tange a escolha de princípios de divisão, existe uma 

grande necessidade de diálogo por parte da arquivologia com outras áreas do conhecimento, 

em especial com a lógica e a ciência da informação. Ocorre por parte da arquivologia uma 

tradição de procurar as soluções de seus problemas de organização da informação por meio da 

prática. (CORDEIRO; RIOS, 2010, p. 135). Tal tradição pode ser uma das causas da aparente 

falta de comunicação dos profissionais da área arquivística com outras áreas do 

conhecimento. O seu costume de buscar soluções práticas para resolver questões que pedem 

soluções teórico-metodológicas. 

Isso tudo serve para ilustrar que o fato de a informação envolver várias questões, deve 

ser alvo de atenção no que se refere a uma classificação que vise ter por base a estrutura 

organizacional e as informações relacionadas ao acervo. 

Lopes (1997, p. 122) entende que uma organização não existe isoladamente, mas está 

inserida em um contexto social. Visto isso, são vários os valores que podem ser atribuídos ao 

documento, de forma que venham justificar a sua guarda permanente. Por isso, o autor propõe 

que a ideia de valor histórico seja ampliada para valor de permanência, o qual é abrangente, 

alcançando todas as possibilidades de valor secundário que pode ser atribuído ao documento 

de arquivo. Para Lopes (1997): 
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A noção de valor histórico não desapareceu, mas representa apenas uma das faces do 

valor de permanência. Populações nativas mexicanas buscam no archivo general de 

la nacion informações sobre velhos tratados pictográficos firmados com o 

colonizador espanhol. No Brasil, descendentes de participantes da guerra do 

Paraguai procuram no arquivo nacional informações para terem direito a pensões 

especiais. Em ambos os exemplos, trata-se de documentos com valor histórico, que, 

por novas razões históricas, passaram a ter outros usos políticos, jurídicos e 

administrativos. 

A decisão de permanência definitiva não deve se prender stritu sensu a ideia da 

pesquisa de fundo histórico. Deve considerar aspectos mais profundos da relação da 

informação com o tecido social. A solução para este problema baseia-se no 

pressuposto de que não se devem destruir informações e sim redundâncias expressas 

no mimetismo de inúmeros documentos. O trabalho do profissional deveria ser o de 

isolar a informação original do que é mimético. Se a pesquisa revelar o percurso das 

informações dentro das organizações – fluxo informacional - não será difícil 

encontra o que tem valor de permanência. (LOPES, 1997, p. 123) 

 

 

Nessa perspectiva do valor de segunda idade dos documentos de arquivo, Lopes 

(1997), defende a preservação das informações contidas em documentos que sejam: 

 

 

originais, no sentido de não existirem múltiplos documentos com o mesmo conteúdo 

informacional, feitos no início ou no fim da cadeia de produção e da recepção; 

registros inequívocos e sintetizados das principais atividades-meio e fim da 

organização; capazes de identificar os liames significativos entre a organização, a 

sociedade e o Estado. (LOPES, 1997, p. 123-124) 

 

 

Dessa maneira, o autor entende que será possível manter preservadas as informações 

importantes para o presente, assim como aquelas importantes para o futuro. 

Podemos concluir que, devido a essa grande variedade de aspectos em torno da 

informação e do ato comunicacional, é preciso que a classificação perceba todo o potencial 

eamplo uso que a informação institucional agrega em seu arquivo. Somente dessa maneira 

será possível ter em mente as questões importantes que devem ser levadas em conta quando 

se pretende avaliar os conjuntos de documentos de uma instituição. 

Essa avaliação é de extrema importância, pois a partir dela poderemos alcançar à 
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eficácia e eficiência administrativa, assim como conservar a memória, a tradição e tudo aquilo 

que a organização conquistou e demonstrou no decorrer da sua trajetória. 

Os conjuntos de documentos referentes a tal percurso organizacional podem servir de 

fonte para a pesquisa, para a garantia de direitos, enfim, podem permitir vários tipos de 

informações. Mas para que esses conjuntos sejam capazes de evidenciar tanta informação, 

entendemos que a posição de Lopes (1997), acerca da ampliação do valor que motiva a 

guarda permanente dos documentos, para valor de permanência, consiste em uma importante 

forma de posicionamento para tal objetivo de manutenção de informações relevantes e 

importantes. 

Além de uma avaliação que perceba as várias facetas possíveis de valores para os 

conjuntos de documentos, veremos a seguir, que também é importante um trabalho hábil de 

descrição documental, e que por meio dele, é possível de fato entender a posição da 

organização em relação à Sociedade e ao Estado. Veremos que por meio da Descrição 

documental, de uma forma mais direta, porém, tendo como preceito inicial a classificação, o 

valor e o papel social do arquivista, tanto para a organização, como para as pessoas e para o 

estado, pode ser mehor visualizado. 

 

 

3.3.2 A CLASSIFICAÇÃO E A DESCRIÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

Nesta ocasião, como já foi dito, observaremos a relação da classificação com a 

descrição de documentos. Tal relação consiste em uma maneira indireta de incidência, visto 

que entre a classificação e a descrição, temos a avaliação de documentos, que de alguma 
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forma serve de intermediadora entre esses dois procedimentos, já que é a avaliação que 

diretamente define os documentos que deverão ser preservados definitivamente, e com isso 

deverão passar pelo processo de descrição. 

A avaliação interfere diretamente na descrição documental, mas se a classificação lá 

no início do trabalho não foi adequadamente realizada, surtirá negativamente no processo de 

descrição dos documentos, tendo em vista que poderá assim, ocorrer à perda de documentos 

que deveriam ser preservados e descritos. Nesse caso, a descrição não pode cumprir o seu 

papel, devido a classificação ineficiente. 

Tendo em vista o objetivo de atingir a conquista de um bom trabalho de descrição 

arquivística, podemos dizer que a mesma “flui como águas calmas de um rio, se feita sob a 

égide da classificação.” (LOPES, 1997, p. 95). 

A descrição pode ser elabora com precisão de informações, se embasada sobre uma 

classificação bem estruturada. Quando entendemos como a classificação possui forte 

influência na avaliação de documentos, culminando na descrição documental, somos capazes 

de perceber que a classificação consiste num instrumento capaz de contribuir para um valor 

social do fazer arquivístico, no sentido de que, quando se classifica de maneira que seja 

possível a elaboração de uma descrição fiel da documentação referente à organização, a 

classificação está permitindo atender a sociedade em suas demandas informacionais no que se 

referem à elaboração de pós-documentos referentes aos papéis produzidos pelo estado e que 

estão nos arquivos públicos permanentes. Contudo, Lopes (1997) declara que: 

 

 

No que tange a descrição, fazem-se ouvidos de mercador para as vozes caladas da 

documentação. Tem-se uma imensa dificuldade de produzir pós-documentos sobre 

os acervos, isto é, instrumentos de busca confiáveis. Acredita-se na força da 

memória e em indicações sumaríssimas. Segue-se a tradição de não dar maior 

importância a representação da informação. (LOPES, 1997, p. 98) 
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No caso da descrição do acervo, a classificação faz muita falta também. Da ausência 

dela decorrem diversas inconveniências no que se refere ao uso do acervo após o seu uso 

administrativo. Essa falta resulta na impossibilidade da realização de instrumentos de 

pesquisa confiáveis (LOPES, 1997), gerando, por conseguinte o uso limitado do acervo para a 

organização, para a sociedade e para o estado. Visto tudo isso, observa-se nas organizações, 

de acordo com Lopes (1997) que: 

 

 

mantem-se, nas organizações, a figura do “instrumento de pesquisa vivo”, isto é, do 

funcionário que lida há muito com o acervo e que carrega, em seu cérebro, 

informações sobre o mesmo; faz-se, nos arquivos ativos e em alguns arquivos 

históricos, algum tipo de listagem peça a peça, dossiê a dossiê, por numeração ou 

ordem cronológica; confia-se, principalmente, nos arquivos ativos e semiativos das 

organizações, nas etiquetas, visores e anotações feitas em pastas, caixas e embrulhos 

que obrigam a verificação de cada embalagem, no caso de necessidade de busca; 

mais raramente, usam-se descritores, palavras-chave, tratando os acervos 

arquivísticos, tais como fossem de biblioteca, confundindo objetos de trabalho e 

fragmentando informações sobre os mesmos; desenvolvem-se, nos locais de 

trabalho, bases de dados sobre os acervos que não sofreram qualquer tipo de 

classificação e de avaliação, buscando-se identificá-los por listas de assuntos; 

fazem-se guias e inventários, nos arquivos históricos, descrevendo-se os documentos 

peça a peça. (LOPES, 1997, p. 98) 

 

 

Entende-se que o autor percebe como solução para os problemas relacionados à 

descrição, o trabalho integrado da classificação e avaliação, culminando em uma descrição 

confiável. Para Lopes (1997): 

 

 

O programa descritivo começa, de fato, com a classificação. A existência de 

quadros, tabelas de temporalidade, bases de dados com referências ao acervo, mais 

etc. são procedimentos descritivos. A descrição normalizada deve ser a 

consequência lógica da classificação e da avaliação. (LOPES, 1997, p. 114 -115) 
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Lopes (1997) apresenta um programa de descrição normalizada das informações 

contidas nos arquivos. Tal metodologia também tem as suas raízes na classificação 

ideológica. Os instrumentos de pesquisa, ou seja, os pós-documentos elaborados a partir do 

acervo existente no arquivo, serão consistentes de maneira que apresentem a lógica da 

instituição por meio do acervo, quando executados de forma normalizada e organizada, ou 

seja, ser forem pensados juntamente com a classificação. 

 A classificação tem como um de seus objetivos alcançar a representação precisa da 

organização. É por meio dela que é possível chagar a uma descrição confiável. 

Na realização do trabalho de descrição, de acordo com Schellenberg (2006, p. 313), “o 

arquivista se inteira da procedência, do conteúdo, do arranjo e do valor dos papéis”. Essa 

interação somente é possível por meio da classificação, por tanto, ela constitui a base para o 

trabalho de descrição nos arquivos. 

Para o procedimento de descrição, segundo Schellenberg (2006, p. 320), o arquivista 

deve conhecer o que está descrevendo e deve conhecer as ligações físicas de cada unidade 

com que lida. Junto a isso, podemos acrescentar a ideia de que a classificação tem um fim 

voltado para recuperação de documentos e suas informações. 

Parece que a classificação na sua essência, tem como objetivo maior disponibilizar a 

informação, não somente a informação contida nos documentos isoladamente, mas também a 

informação orgânica, ou seja, aquela ou aquelas informações geradas pelo conjunto 

arquivístico como um todo sobre a organização. 

Há ainda a possibilidade de outras informações que podem ser geradas pelos conjuntos 

arquivísticos, podemos entender isso, tendo em vista o que já foi mencionado por meio do 

entendimento de Lopes (1997). 

Nesse contexto da preocupação com a recuperação da informação tanto orgânica, 



66 

 

 

como as outras que podem ser geradas pelos arquivos, entendemos que a descrição é muito 

importante e tem papel fundamental em tal questão. 

A descrição se manifesta em instrumentos de busca, que conforme Schellenberg 

(2006, p. 313), “servem a um duplo propósito a) tornar os papéis conhecidos às pessoas que 

possam vir a se interessar pelos mesmos; e b) facilitar ao arquivista a pesquisa”. Para 

Cordeiro e Rios (2010): 

 

 

A crescente preocupação dos arquivos públicos em perpetuar a memória coletiva 

social, através da preservação dos seus acervos documentais para posterior acesso, 

os levou a adotar como prática e recurso sistematizador a elaboração de 

instrumentos de pesquisa, a fim de permitir que os mesmos fossem facilitadores e 

mediadores de informações sobre o conjunto documental, além de fornecerem 

informações sobre pontos de acesso aos documentos, ou seja, o uso dos 

instrumentos de pesquisa para o acesso aos documentos. (CORDEIRO; RIOS, 2010 

p. 125) 

 

 

Segundo a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística (2000), a descrição 

arquivística tem o objetivo de: 

 

 

Identificar e explicar o contexto e o conteúdo de documentos de arquivo a fim de 

promover o acesso aos mesmos. Isto é alcançado pela criação de representações 

precisas e adequadas e pela organização dessas representações de acordo com 

modelos predeterminados. Processos relacionados à descrição podem começam a, 

ou antes, da produção dos documentos e continuam durante sua vida. Esses 

processos permitem instituir controles intelectuais necessários para tornar 

confiáveis, autênticas, significativas e acessíveis descrições que serão mantidas ao 

longo do tempo. (NORMA GERAL INTERNACIONAL DE DESCIÇÃO 

ARQUIVÍSTICA, 2000, p. 11) 

 

 

“Diferentes tipos de instrumento de busca são necessários ás diversas classes de 

pesquisadores” (SCHELLENBERG, 2006, p. 316), assim, mais uma vez percebemos como a 
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classificação influencia no acesso aos documentos e a as informações contidas nos arquivos. 

De acordo com a ISAD(G) (2000, p. 17), dentro das regras de descrição multinível, 

temos uma que diz que a descrição deve ser feita do geral para o particular, e segundo a 

presente norma, o objetivo dessa regra é “Representar o contexto e a estrutura hierárquica do 

fundo e suas partes componentes” (ISAD(G)2000, p. 17). A norma relata ainda, que este 

princípio de que a descrição deve ocorrer do geral para o particular, é “uma consequência 

prática do princípio do respeito aos fundos” (ISAD(G) 2000, p. 12). 

Se na descrição existe essa preocupação em se preservar o princípio de respeito aos 

fundos, nesse sentido, depreende-se a ideia de que a classificação exerce influência em tal 

procedimento, tendo em vista que é “válida a utilização do princípio da proveniência e o seu 

desdobramento como princípios de divisão ou de classificação. Eles são compreendidos, no 

âmbito dessa pesquisa, como as bases que fundamentam toda a atividade de classificação” 

(SOUSA, 2004, p. 151). O princípio de respeito aos fundos é considerado a base para o 

trabalho de classificação nos arquivos, como já foi relatado no capítulo dois deste trabalho. 

Uma descrição precisa e confiável somente é possível quando o seu trabalho é apoiado 

em uma longa e complexa cadeia de trabalhos interligados e importantes uns em relação aos 

outros. Essa cadeia se inicia com um trabalho de classificação conciso, baseado em princípios 

consagrados, passando por uma avaliação que perceba os documentos importantes e que 

devem ser preservados definitivamente pela instituição, culminando na possibilidade de tal 

forma de descrição. 

Para o sucesso da descrição, é importante que essa “cadeia” de trabalhos esteja 

completa, não sendo menosprezada nenhuma das etapas de trabalho do fazer arquivístico. 

Com tudo o que foi relatado neste capítulo, podemos concluir que a descrição é um 

trabalho que permite que os documentos sirvam a sociedade após o término do seu valor 



68 

 

 

administrativo. Nesse caso, podemos entender que o trabalho do arquivista pode ser entendido 

como um fazer que tenha repercussões sociais, visto que, dependendo de como o seu trabalho 

será executado, poderá servir as pessoas, dando-lhes instrumentos de pesquisa seguros que 

possam lhes auxiliar no objetivo de encontrarem documentos e informações; ou caso 

contrário, não terá cumprido o profissional o seu papel de servir a sociedade por meio de seu 

trabalho, em permitir e facilitar a busca e o acesso aos documentos e suas informações. 

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA 

 

 

Como conclusão acerca de tudo o que até agora foi dito sobre a classificação 

arquivística, podemos dizer que ela realmente é uma etapa primordial do trabalho 

arquivístico. Parece que a mesma consiste no mais importante passo que deve ser dado 

quando se pretende organizar conjuntos de documentos de maneira coerente com o que a 

teoria arquivística apregoa. 

Nesse trâmite, podemos relembrar que, de acordo com Sousa (2004, p. 184), a teoria 

da classificação traz muitas contribuições para a arquivística que não podem ser esquecidas. 

Essa teoria, de acordo ainda com Sousa (2004) não é utilizada somente pelas disciplinas que 

trabalham com a informação em si. Sousa (2004, p. 184) menciona ainda o que, o homem não 

descobre a classificação, mas a elabora, e que tais construções possuem princípios que devem 

ser respeitados para torná-la científica, os quais de acordo com o autor são: 
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a característica ou princípio de divisão deve produzir no mínimo duas classes; 

apenas um princípio de divisão deve ser usado de cada vez para produzir classes 

mutuamente exclusivas; as subclasses devem ser completamente exaustivas quanto à 

classe origem; ao dividir uma classe sucessivamente em subdivisões cada vez 

menores, nenhuma etapa de divisão deve ser omitida (de outra maneira haverá itens 

que não podemos classificar adequadamente)  

 

 

O autor percebe tais princípios como importantes para o a elaboração de planos de 

classificação. Entende também, que esses princípios relacionam-se com o fazer arquivístico, 

sem comprometer a integridade de seus princípios norteadores, estando em consonância com 

os mesmos. 

A classificação é um processo fundamental e influência todo o fazer arquivístico. A 

mesma constitui-se como um elemento importante para a transparência e o compartilhamento 

de informações, e dessa forma, viabiliza uma tomada de decisão embasada e segura. Além 

disso, permite a preservação da memória organizacional e ao mesmo tempo, possibilita o 

exercício da cidadania. (SOUSA, 2004, p. 4) 

De acordo com Sousa (2004), a organização dos documentos de arquivo consiste em 

uma parte da função social do arquivista. Tal organização é para possibilitar o acesso rápido, 

seguro e eficiente da informação. Esse trabalho pretende inicialmente possibilitar a tomada 

segura de decisão; a comprovação; a garantia de direitos e deveres da instituição e das 

pessoas; o estudo retrospectivo; a manutenção de um estoque informacional que possa ser útil 

a novas atividades; e, em um segundo momento, o fazer arquivístico pretende permitir a 

preservação do capital informacional, que possibilitará um uso do documento além da sua 

possibilidade individual, ultrapassando as suas fronteiras de criação. Nesse sentido, 

compreende-se o lugar privilegiado que a classificação tem no fazer arquivístico, e que a 

mesma serve como ferramenta fundamental dessa profissão. (SOUSA 2004) 

A classificação pode ser considerada o ponto inicial, a primeira intervenção do fazer 
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arquivístico, no sentido de garantir a qualidade e os fundamentos para todos os demais 

processos de trabalho do fazer arquivístico. (SOUSA, 2004, p. 220) 

O próximo capítulo, o qual, será o último antes da conclusão deste trabalho, consistirá 

em uma análise do código de classificação relativo ás atividades-fim das instituições federais 

de ensino superior – IFES. 

Agora, poderemos de fato entender o porquê do estudo acerca da classificação 

arquivística que foi desenvolvido neste trabalho, visto que alguns dos pontos e questões 

considerados pela teoria arquivística tratadas aqui, serão confrontados com o código de 

classificação em questão. 

Esse confronto demonstrará que tal instrumento arquivístico oficial definido pela 

legislação arquivística brasileira, em alguns momentos não está em harmonia com a teoria 

arquivística. 

A análise será concluída através da demonstração da relação entre o código e a sua 

respectiva tabela de temporalidade, sendo que este último pode ser entendido como um 

resultado problemático do código de classificação em questão. 

Após o término da referida análise teremos a conclusão deste trabalho de conclusão de 

curso. 
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4. ANÁLISE DO CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO E DA TABELA DE 

TEMPORALIDADE RELATIVOS ÁS ATIVIDADES-FIM DAS INSTITUÍÇÕES 

FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR – IFES 

 

 

O código de classificação relativo às atividades-fim das instituições federais de ensino 

superior – IFES, assim como sua respectiva tabela de temporalidade foram aprovadas pelo 

Diretor Geral do Arquivo Nacional por meio da portaria do Arquivo Nacional Nº 092, de 23 

de setembro de 2011. 

Esses instrumentos constituem um relevante e importante esforço de atender o 

objetivo de permitir que os arquivos de tais instituições sirvam de instrumento de apoio ao 

Estado e a Sociedade, e tal esforço deve ser valorizado e reconhecido. 

Tudo começou com a iniciativa da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos da Universidade Federal da Paraíba – CPAD/UFPB, de encaminhar ao Arquivo 

Nacional, em 1999, a sua a primeira versão de uma Tabela de Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo relativos às suas atividades-fim. 

Por um período de dois anos, o Arquivo Nacional e a CPAD/UFPB, trocaram 

sugestões e ideias no intuito de atualizar a versão preliminar do instrumento apresentada pela 

CPAD/UFPB. 

Essa tabela foi aprovada pela Portaria nº 30, de 25 de julho de 2001, do Diretor-Geral 

do Arquivo Nacional e, posteriormente, pela Resolução nº 8, de 1o de agosto de 2001, do 

Conselho Universitário – CONSUNI da UFPB. 

Desde então, a tabela de temporalidade mencionada, passou a ser utilizada por 

diversas universidades. No decorrer do uso do referido instrumento, começaram a aparecer 
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sugestões no sentido de aprimorar e melhorar o instrumento. 

Com tais sugestões, começou-se a perceber a necessidade de atualização da tabela, 

assim como de se elaborar o código de classificação, e principalmente, da elaboração de um 

instrumento arquivístico único que percebesse as necessidades de classificação, temporalidade 

e destinação que atendesse as demandas específicas das instituições federais de ensino 

superior. 

Com o intuito de atender as necessidades dessas instituições, foi realizado no Arquivo 

Nacional, no Rio de Janeiro, de 26 a 29 de setembro de 2006, o I Workshop com as 

Instituições Federais de Ensino Superior - IFES. 

Tal evento teve como tema central a Classificação, a Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo relativo às atividades-fim. Desde então ocorreram seis reuniões 

técnicas, no intuito de atingir o objetivo em questão. 

Nesse sentido, foi criado um grupo de trabalho, no âmbito do Sistema de Gestão de 

Documentos de Arquivo - SIGA da administração pública federal, denominado GT-IFES-AN, 

coordenado pela Coordenação-Geral de Gestão de Documentos do Arquivo Nacional – 

COGED/AN e integrado por técnicos do Arquivo Nacional e por representantes das 

instituições de ensino superior. 

A primeira reunião técnica com as instituições federais de ensino superior – IFES 

aconteceu no Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, de 7 a 11 de maio de 2007. 

A segunda, terceira, quarta e quinta reunião do grupo de trabalho também ocorreram 

no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, sendo que a segunda foi realizada de 15 a 19 de 

outubro de 2007, a terceira de 1 a 4 de abril de 2008, a quarta de 4 a 8 de agosto de 2008, e a 

quinta, foi realizada também em 2008, mas no período de 1 a 5 de dezembro. 

Apenas sexta reunião aconteceu fora do Arquivo Nacional, tendo sido realizada na 
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Universidade Federal da Paraíba - UFPB, João Pessoa, PB, com a colaboração e participação 

de integrantes da CPAD/UFPB. 

As propostas e sugestões de aprimoramento da Tabela de Temporalidade de 

Documentos da UFPB foram à base para a elaboração de um instrumento único de 

classificação, temporalidade e destinação de documentos para as atividades-fim das IFES. 

As instituições de ensino superior que de fato participaram das reuniões, assim como 

da elaboração dos instrumentos, foram: 

 

 

o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ;  

 

o Universidade de Brasília – UnB;  

 

o Universidade Federal da Paraíba – UFPB;  

 

o Universidade Federal de Goiás – UFG;  

 

o Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG;  

 

o Universidade Federal de Pernambuco – UFPE;  

 

o Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO;  

 

o Universidade Federal do Pará – UFPA;  

 

o Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ;  

 

o Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS;  

 

o Universidade Federal Fluminense – UFF; e,  

 

o Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ.  
 

 

Com o trabalho de cada reunião, houve propostas de cronograma de atividades a serem 

seguidas, nos intervalos de tempo entre as reuniões. Incluindo as tarefas a serem 
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desenvolvidas pelas IFES e pelo Arquivo Nacional, com o intuito de acelerar a elaboração dos 

instrumentos e o de consolidar as propostas. 

No período de 15 de março a 28 de maio de 2010, foi realizada uma consulta pública 

acerca dos instrumentos técnicos que foram desenvolvidos, de forma que os integrantes da 

Subcomissão do SIGA do MEC, e os servidores que atuam na área de gestão de documentos 

no âmbito das instituições federais de ensino superior que não participaram do GT-IFES-AN, 

pudessem de essa vez contribuir com sugestões para o aprimoramento dos instrumentos. 

As instituições a seguir são as que participaram com sugestões, dessa forma, 

contribuíram para o aperfeiçoamento dos instrumentos técnicos: 

 

 

o Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ;  

 

o Instituto Federal do Espírito Santo – IFES;  

 

o Universidade de Brasília – UnB;  

 

o Universidade Federal da Bahia – UFBA;  

 

o Universidade Federal de Campina Grande – UFCG;  

 

o Universidade Federal de Lavras – UFLA;  

 

o Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG;  

 

o Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP;  

 

o Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC;  

 

o Universidade Federal de Santa Maria – UFSM;  

 

o Universidade Federal de Tocantins – UFTO;  

 

o Universidade Federal do ABC – UFABC;  

 

o Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO;  
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o Universidade Federal do Pará – UFPA;  

 

o Universidade Federal do Rio Grande – FURG; e,  

 

o Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE.  
 

 

 

Depois da consulta pública, as sugestões foram analisadas pelo GT-IFES-AN, e 

aceitos quando pertinentes. 

Em 19 de dezembro de 2013, o MEC publicou a Portaria nº 1.224, de 18 de dezembro 

de 2013, que determina que as Instituições de Educação Superior – IES devem utilizar o 

Código de Classificação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-fim das 

Instituições Federais de Ensino Superior, assim como a Tabela de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Fim das mesmas instituições. 

E com a publicação da Portaria MEC nº 1.261 de 23 de dezembro de 2013, pelo 

Ministério da Educação, tornou-se obrigatório o uso do Código de Classificação e da Tabela 

de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativo ás Atividades-Fim pelas 

Instituições Federais de Ensino Superior – IFES. 

 

 

4.1 ANÁLISE INICIAL 

 

 

Neste capítulo, pretendo realizar uma análise do código de classificação de 

documentos de arquivo relativos às atividades-fim das instituições federais de ensino superior 

– IFES. Serão abordados aqui, alguns dos pontos mencionados pelos autores utilizados neste 
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trabalho em relação à classificação. A partir de então, veremos que o código em questão 

possui algumas dificuldades e limitações, já que em algumas situações ele não se enquadra 

dentro do que a literatura da área apregoa. Ou seja, a análise consiste em um confronto das 

ideias dos autores com o código em questão, com isso, verificaremos que o presente código 

não atende a literatura em algumas questões. 

Esse código, é um exemplo de plano de classificação em que se utiliza o critério do 

assunto como base para o seu sistema classificatório, como poderá ser visto mais adiante. 

O código de classificação relativo às atividades-fim das instituições federais de ensino 

superior está dividido em oito classes principais, as quais se dividem conforme podemos ver 

abaixo: 

 
 
 

Classe 100 – Ensino Superior 

 

Classe 200 – Pesquisa 

 

Classe 300 – Extensão 

 

Classe 400 – Educação básica e profissional 

 

Classe 500 – Assistência estudantil 

 

Classe 600 – Vaga 

 

Classe 700 – Vaga 

 

Classe 800 - Vaga 
 
 
 

Podemos perceber que o código está dividido inicialmente em oito grandes classes 

principais, mas as três últimas classes estão vagas, permitindo desta forma a inclusão de 

novos assuntos. 

Cada uma das grandes classes principais se dividem em outras nove subclasses, 
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conforme podemos ver adiante no esquema retirado do código: 

 

 

CLASSE 100 – ENSINO SUPERIOR 

 

110 – Normatização. Regulamentação 

 

120 – Cursos de graduação (inclusive na modalidade a distância) 

 

130 – Cursos de pós-graduação stricto sensu (inclusive na modalidade à distância) 

 

140 – Cursos de pós-graduação lato sensu (inclusive na modalidade à distância)  

 

150 – (vaga) 

 

160 – (vaga) 

 

170 – (vaga) 

 

180 – (vaga) 

 

190 – Outros assuntos referentes ao ensino superior 

 

CLASSE 200 – PESQUISA 

 

210 – Normatização. Regulamentação 

 

220 – Programas de pesquisa 

 

230 – Projetos de pesquisa 

 

240 – Iniciação científica 

 

250 – Transferência e inovação tecnológica 

 

260 – Ética em pesquisa 

 

270 – (vaga) 

 

280 – (vaga) 

 

290 – Outros assuntos referentes à pesquisa 

 

CLASSE 300 – EXTENSÃO 
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310 – Normatização. Regulamentação 

 

320 – Programas de extensão 

 

330 – Projetos de extensão 

 

340 – Cursos de extensão 

 

350 – Eventos de extensão 

 

360 – Prestação de serviço 

 

370 – Difusão e divulgação da produção acadêmica 

 

380 – Programa institucional de bolsas de extensão 

 

390 – Outros assuntos referentes à extensão 

 

CLASSE 400 – EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL 

 

410 – Normatização. Regulamentação 

 

420 – Educação infantil: creches e pré-escolar 

 

430 – Ensino fundamental (inclusive Educação de Jovens e Adultos) 

 

440 – Ensino médio (inclusive Educação de Jovens e Adultos) 

 

450 – Ensino técnico 

 

460 – (vaga) 

 

470 – (vaga) 

 

480 – (vaga) 

 

490 – Outros assuntos referentes à educação básica e profissional 

 

CLASSE 500 – ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

510 – Normatização. Regulamentação 

 

520 – Programas, convênios e projetos de concessão de benefícios e auxílios aos alunos 

 

530 – (vaga) 

 

540 – (vaga) 
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550 – (vaga) 

 

560 – (vaga) 

 

570 – (vaga) 

 

580 – (vaga) 

 

590 – Outros assuntos referentes à assistência estudantil 

 

CLASSE 600 – (vaga) 

 

CLASSE 700 – (vaga) 

 

CLASSE 800 – (vaga) 

 

 

Em todas as classes temos algumas subdivisões vagas, exceto na classe 300 Extensão, 

em que não há nenhuma subclasse vazia. 

Podemos perceber que a estrutura do plano de classificação, está baseada no assunto 

tendo em vista que: 

 

 

Assunto é um corpo de ideias organizadas e sistematizadas, por extensão e intensão, 

que incide de forma coerente no campo de interesse, de competência intelectual e de 

especialização inevitável de uma pessoa norma. (CAMPOS, 2001, p. 40 apud 

RANGANATHAN, 1967, p. 92) 

 

 

Nessa perspectiva, parece vale ressaltar F.W. Lancaster (2004, p. 9), quando trata da 

questão das etapas da indexação de assuntos em documentos. Dentro dessas etapas, o autor 

entende como uma delas a análise conceitual, a qual de acordo com o autor “em primeiro 

lugar, implica decidir do que trata um documento – isto é, qual o seu assunto” Dessa forma, 

parece que podemos entender que um assunto é formado por um conjunto de conceitos. 
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De acordo com Maria Luíza de Almeida Campos (2001, p.101 apud DAHLBERG), 

conceito consiste em ser uma “unidade de conhecimento.” Na visão da mesma autora, temos 

que o conceito é constituído por três elementos: o referente, as características e a forma 

verbal. 

Para clarear um pouco a questão, podemos mencionar como exemplo, o conceito 

Bicicleta. Nesse caso, entendemos que o referente é a própria bicicleta, ou seja, a ideia, o 

conhecimento que está sendo representado; as características são tudo aquilo que compõe a 

bicicleta, como as rodas, pedais, quadro etc., nota-se que no caso das características, para que 

as mesmas possam ser compreendidas, é necessário que se saiba o que cada um dos 

componentes é, ou seja, para entender um conceito, precisamos conhecer os outros conceitos 

que servem para defini-lo. Se não se sabe o que é uma roda, ou um quadro, como será 

possível saber o que é uma bicicleta? No caso da forma verbal, a mesma consiste em ser a 

representação verbal, escrita do referente. De acordo com Campos (2001 apud DAHLBERG): 

 

 

O processo de determinação do conceito se dá no momento em que é selecionado 

um item de referência – um referente – e analisado dentro de um determinado 

Universo. A partir daí, atribuem-se predicados ao referente, selecionando 

características relevantes. Estas devem auxiliar no processo de designação de uma 

forma apropriada, que denota o conceito. Assim, o conceito só pode ser determinado 

a partir da reunião de todos esses elementos que o compõem. (CAMPOS, 2001, p. 

103 apud DAHLBERG) 

 

 

O conceito é uma coisa única dentro de um universo qualquer, por exemplo: no 

universo dos esportes, podemos citar a palavra bola. Neste caso, temos apenas uma palavra, 

mas não um conceito. A palavra bola só se tornará um conceito, quando a mesma tiver 

predicados que a individualizem dentro de um contexto, como no caso da bola de futebol. 

Neste último temos um conceito, pois a bola de futebol é única. Antes, estávamos falando 
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apenas de uma palavra, no caso a bola, a qual pode ser qualquer coisa, como por exemplo, 

bola de vôlei, de basquete, de futebol americano, etc. as quais cada uma possui as suas 

características específicas dentro do seu respectivo esporte. 

A partir das ideias relatadas acerca da questão do assunto, temos que no caso código 

de classificação em estudo neste trabalho, podemos citar o título 420 – Educação infantil: 

creches e pré-escolar. Neste caso temos o conceito Educação infantil, o qual se desdobra em 

creches e pré-escolar. No caso do termo Educação, podemos ter vários conceitos, como por 

exemplo, Educação de jovens e adultos, Educação escolar, Educação Física, etc., contudo, no 

caso do código, temos o conceito Educação infantil. 

Esses exemplos são apenas para a demonstração de que o código de classificação em 

questão está baseado estruturalmente no assunto em diversos momentos. 

Visto o que foi dito anteriormente, entendemos que na visão dos autores mencionados 

neste trabalho, que o uso do assunto como parâmetro para a elaboração desse tipo de 

instrumento de trabalho arquivístico, não consiste em ser um método adequado para a 

elaboração de um plano de classificação. 

Posto o que foi dito, podemos continuar a análise relembrando uma questão muito 

importante acerca da classificação. Tal questão está ligada ao fato de que a classificação 

arquivística não deve ser universal, a não ser que a mesma seja elaborada de forma segura a 

partir de muita experiência e por meio da pesquisa. E nesse caso, tal “modelo” de 

classificação deve ser encarado como um ensaio, e não como uma solução imutável e 

acabada. (LOPES, 1997). Essa questão levantada por Lopes (1997) já constitui um problema 

acerca do código das IFES, tendo em vista que esse plano de classificação tem o propósito de 

atender as necessidades arquivísticas no que tange a classificação de documentos no âmbito 

das Instituições Federais de Ensino Superior em nosso país. 
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É preciso reconhecer o esforço e a intensão em se resolver às questões documentais 

em questão, mas uma solução padronizada de classificação de documentos de arquivo exigiria 

um trabalho muito complexo no qual deveriam estar envolvidos muitos profissionais da área 

arquivística. 

Entendo que para uma solução dessa natureza serie necessário, um trabalho 

interdisciplinar complexo, dentro do qual deveria observar, dentre outras questões, as 

seguintes: 

 

 

o A equipe precisaria se dividir em número suficiente para visitar todas as instituições que 

seriam contempladas pelo código de classificação.  

o Tal visita não poderia ser rápida, pois a mesma deveria durar um período de tempo que 

fosse suficiente para que a equipe pudesse compreender todo o fluxo documental, assim como 

todas as questões necessárias para a elaboração do plano de classificação.  

o O plano de classificação iria ser bem extenso, pois iria abrigar as questões análogas das 

instituições, mas também iria compor as especificidades de cada uma delas.  

 

 

Nessa conjuntura, vale lembrar Sousa (2004, p. 36 apud COUTURE; ROUSSEAU, 

1982, p.107-111), quando entende que um plano de classificação para ter qualidade, em sua 

construção deve ser levado em conta: 

 

 

o O valor dos documentos;  
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o As características dos documentos;  

o A frequência da consulta;  

o O volume e a homogeneidade dos documentos;  

o A complexidade das atividades;  

o A integralidade do sistema;  

o A simplicidade do sistema;  

o A flexibilidade do sistema;  

o A lógica do sistema; e,  

o A padronização do sistema.  

 

 

Um plano de classificação de que tenha um conjunto de predicados que sejam capazes 

de atender as demandas institucionais, deve estar baseado em um trabalho intenso e profundo 

com muita pesquisa. Somente assim será possível atingir os requisitos mencionados acima, no 

propósito de alcançar a qualidade necessária que o código de classificação precisa ter. 

Essas questões também devem ser levadas em conta quando se pretende elaborar um 

plano de classificação que pretende atender mais de uma instituição. Mesmo que as 

instituições tenham a mesma natureza de trabalho, como no caso das IFES, existem em cada 

uma das organizações que a compõem, as suas particularidades, como por exemplo, gestores e 

funcionários que pensam de forma diferente; tradições administrativas distintas; os alunos 

também não são os mesmos em todas as instituições; a localização geográfica, assim como as 

culturas locais; e ainda muitas outras diferenças que devem ser pensadas quando se pretende 

elaborar um plano de classificação arquivística. 

Podemos perceber que de acordo com Sousa (2004), a classificação arquivística deve 
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se preocupar com a origem administrativa dos documentos. E na perspectiva do mesmo autor, 

podemos entender que ela (a classificação) deve ter interesse na informação orgânica, mas 

para isso, é necessário dar como primeiro passo, “a delimitação conceitual do sujeito criador 

dos documentos arquivístico.” (CORDEIRO; RIOS, 2010) Se não se conhece quem cria e 

como os documentos são produzidos, além disso, se não há o entendimento de todo o fluxo 

dos documentos, fica muito difícil elaborar um plano de classificação que venha de fato 

atender as demandas informacionais da organização. 

Podemos então perceber a imensa dificuldade em elaborar um projeto de tamanha 

projeção, que queira contemplar tantas instituições ao mesmo tempo. Não podemos também 

esquecer que um plano de classificação deve acompanhar as mudanças institucionais, por 

isso, tal código deveria ser alvo de constante observação, a fim de permitir sua permanente 

atualização, de forma que o mesmo venha ser realmente capaz de atender de maneira 

razoavelmente segura as demandas de informação da instituição. 

Continuando a análise, devemos lembrar que os documentos “resultam de uma função, 

são usados em relação à função e devem, portanto, ser classificados de acordo com uma 

função” (SCHELLENBERG, 2006, p. 95). 

Em geral, no caso do código de classificação das IFES, temos que seus cabeçalhos 

parecem não seguir essa premissa do autor americano, pois as nomeações de suas classes 

consistem em assuntos. Nesse âmbito, temos que: 

 

 

Assunto é um corpo de ideias organizadas e sistematizadas, por extensão e intensão, 

que incide de forma coerente no campo de interesse, de competência intelectual e de 

especialização inevitável de uma pessoa norma. (CAMPOS, 2001, p. 40 apud 

RANGANATHAN, 1967, p. 92) 
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No contexto do código de classificação das Instituições Federais de Ensino Superior - 

IFES, podemos como exemplo, citar a classe 200 – Pesquisa e suas respectivas subclasses: 

 
 
  
 

Classe 200 – Pesquisa 

 

210 – Normatização. Regulamentação 

 

220 – Programas de pesquisa 

 

230 – Projetos de pesquisa 

 

240 – Iniciação científica 

 

250 – Transferência e inovação tecnológica 

 

260 – Ética em pesquisa 

 

270 – (vaga) 

 

280 – (vaga) 

 

290 – Outros assuntos referentes à pesquisa 

 
 
 

Em tal trecho do código, percebemos que a nomeação das classes e suas subclasses 

não consistem em funções, mas sim em assuntos, e o assunto consiste em uma forma muito 

subjetiva e ampla de nomeação, dando possibilidade a dúvida e a indeterminação, e de acordo 

com Sousa (2004), deve-se haver níveis de tolerância para a indeterminação, mas essa 

indeterminação é mais comprometedora quando ocorre nos níveis mais altos da estrutura de 

classificação. E no caso desse código, percebemos a indeterminação nos níveis mais elevados 

de sua hierarquia, ou seja, nas classes principais. 

A função, conforme já foi visto anteriormente, mas é importante neste momento 

lembrar, pode ser entendida como um conjunto de atribuições que visam alcançar os objetivos 
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maiores de uma instituição. De acordo com Sousa (2004) temos que a formula para 

identificação das funções consiste na “soma” de uma preposição com um substantivo. Logo, 

podemos esclarecer, por exemplo, que, a subclasse 260 – Ética em pesquisa, não é uma 

função e nem uma atividade, mas é um assunto. 

Na classe em questão, parece que a subclasse que mais se aproxima do ideal, é a classe 

210 – Normatização. Regulamentação, visto que se utiliza em sua nomeação o uso de 

substantivo concluindo em uma ação. As demais subclasses, exceto a última e as duas últimas 

que estão vagas, são assuntos. 

A nomeação das unidades documentais deve representar as características da 

organização, em especial de suas atividades, pois estas definem a realidade do trabalho 

desenvolvido. Tal representação deve ser eficaz, permitindo identificar a originalidade e 

diversidade da organização. Uma classificação externa por assunto não irá satisfazer o seu 

objetivo em tornar acessíveis os documentos (LOPES 1997). Nessa perspectiva, é 

conveniente lembrar que: 

 

 

Desde o século XVIII tem o consenso geral admitido que o serviço de registro 

correspondente a uma entidade, ou a uma de suas divisões, deve arranjar os seus 

documentos de acordo com as principais funções da unidade administrativa a que 

serve. A organização da entidade, a atribuição de funções às suas divisões, e os 

principais grupos de documentos devem coincidir. O registro ou o conjunto de 

registros reflete a entidade com suas diversas operações e é uma imagem duradoura 

de suas múltiplas atividades. (SCHELLENBERG 2006, p. 90 apud POSNER) 

 

 

O assunto não é capaz de representar e possibilitar a visualização de como funciona a 

instituição. O mesmo é algo substancial, podendo ser “qualquer coisa” dentro de algum 

universo conceitual, por isso, o uso de tal critério na elaboração de um plano de classificação 

arquivística, pode gerar diversas problemáticas no que se refere ao fluxo e controle 
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documental, assim como pode gerar muita dúvida tanto para o classificador, como para todos 

que lidam com o documento, e, ainda, atrapalhar a busca e a localização dos documentos e 

das informações. 

Conforme já foi visto, mas para a análise se faz necessário lembrar, Schellenberg 

(2006) nos orienta dizendo que se devem evitar cabeçalhos do tipo “generalidades” ou 

“miscelânea”, pois nomeações assim escondem os documentos e dessa forma, fica mais difícil 

à busca e localização dos mesmos. Porém, a orientação do autor não é seguida nas subclasses: 

 

 

o 190 – Outros assuntos referentes ao ensino superior;  

o 290 – Outros assuntos referentes à pesquisa;  

o 390 – Outros assuntos referentes à extensão;  

o 490 – Outros assuntos referentes à educação básica e profissional; e,  

o 590 – Outros assuntos referentes à assistência estudantil.  

 

 

Isso acontece também em outras subdivisões do código, como por exemplo, em: 

 

 

o 425.9 Outros assuntos referentes à vida escolar dos alunos da educação infantil;  

o 435.9 Outros assuntos referentes à vida escolar dos alunos do ensino fundamental;  

o 445.9 Outros assuntos referentes à vida escolar dos alunos do ensino médio; e,  

o 529 Outros assuntos  referentes  a  programas,  convênios  e  projetos  de  

o concessão de benefícios e auxílios aos alunos. 
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Essas subdivisões não foram nomeadas diretamente como “generalidades” ou 

“miscelânea”, mas fica evidente que a expressão “outros assuntos” que ocorre em tais títulos, 

os tornam imprecisos e, por isso, entendemos que eles equivalem às nomeações relatadas por 

Schellenberg (2006). 

Títulos assim permitem espaço para a dúvida tanto no momento da classificação dos 

documentos, como na ocasião da busca e recuperação dos mesmos, e de suas informações. 

Cabeçalhos desse tipo ocorrem devido à imprecisão assistida no uso do assunto como 

base classificatória. Nesses cabeçalhos, entram os documentos que não encontram abrigo em 

nenhuma das outras classes. Isso evidencia bem a problemática da questão. 

A classificação no âmbito arquivístico que tem como base o assunto, abre espaço para 

que, por exemplo, no momento em que se for classificar algum documento, possa haver 

dúvida em que categoria ele deve ficar. 

A classificação por assunto atende bem as necessidades de uma biblioteca, mas em um 

arquivo, tal forma de classificar seus documentos não parece uma maneira muito precisa de 

trabalho. 

Outro ponto relevante a ser considerado em relação ao plano de classificação em 

questão é o que se relaciona com a questão da uniformidade lógica dos níveis hierárquicos do 

código. Se observarmos alguns pontos do plano de classificação em estudo, parecem que em 

alguns momentos ele não está em consonância com Schellenberg (2006), ao considerar que as 

divisões dos agrupamentos dos documentos devem seguir as suas lógicas de origem. Para o 

autor, como já foi visto, se a subdivisão provém de uma função, todos os seus cabeçalhos 

devem ser funções, e se a origem é uma atividade, suas subsequentes divisões devem ser 
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também uma atividade. (SCHELLENBERG 2006 p. 96). 

Explicitando isso de outra maneira, podemos dizer que os elementos em um mesmo 

nível hierárquico devem ter o mesmo critério de divisão. São os chamados renques. 

De acordo com Campos (2001, p. 51 apud RANGANATHAN, 1967, p. 61), “renques 

são classes derivadas de um Universo com base em uma única característica em algum passo 

de divisão para estabelecer um arranjo completo na sequencia preferida”. Campos (2001) 

explica que: 

 

 

são classes formadas a partir de uma única característica de divisão, formando séries 

horizontais. Por exemplo: Macieira e Parreira são elementos da classe Árvore 

Frutífera, formada pela característica de divisão – tipo de árvores frutíferas. 

(CAMPOS, 2001, p. 51) 

 

 

No código das IFES temos na subclasse 140 – Cursos de pós-graduação lato sensu 

(inclusive na modalidade à distância) as subdivisões - 144.41 Histórico escolar. Integralização 

curricular -, e a subdivisão 144.42 Emissão de certificado no mesmo renque ou nível 

hierárquico. Nesse caso não é difícil perceber que apesar de essas duas subdivisões estarem 

no mesmo renque, não consistem em uma mesma maneira de divisão. Na subdivisão 144.41 

temos um tipo documental e na subdivisão 144.2 temos uma atividade, ou seja, temos um 

mesmo nível de divisão que não está homogêneo, pois possuem características distintas 

quando isso não deveria ocorrer. 

Podemos utilizar ainda o exemplo da subdivisão - 144.41 Histórico escolar. 

Integralização curricular - para mencionar também o que Sousa (2004) relata sobre o uso de 

tipologias documentais para a nomeação de classes em um plano de classificação. Para o 

autor: 
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É questionável, também, a utilização das espécies e tipos documentais como 

unidades de classificação. As espécies, ou melhor, as tipologias documentais são os 

objetos a serem classificados e não podem ser confundidos com os níveis de 

classificação. (SOUSA 2004 p. 186) 

 

 

O código possui algumas subclasses parecidas, como no exemplo das unidades 220 – 

Programas de pesquisa e 230 – Projetos de pesquisa. Outro xemplo disso acontece nas 

subclasses 320 – Programas de extensão e 330 – Projetos de extensão. Contudo, apesar de tal 

ocorrência, na explicação destas quatro subclasses consta a instrução de que no caso de 

solicitações de bolsas de ensino de graduação, pós-graduação stricto sensu e lato sensu, 

classificar no código 125.63, nas subdivisões dos códigos 134.6 e 144.6, respectivamente. Na 

unidade de classificação 125.6, temos em sua explicação, que para as solicitações de bolsas 

institucionais referentes à Pesquisa, deve-se classificar nas subdivisões dos códigos 220, 230 

ou 240; no caso das referentes à Extensão, classificar nas subdivisões dos códigos 320, 330 ou 

380; e também, no caso dos auxílios referentes à assistência estudantil, classificar nas 

subdivisões da Classe 500. 

Com tais instruções, percebemos que neste caso foi observada a orientação dada por 

Schellenberg (2006), quando ele esclarece que quando a nomeação das classes não for muito 

clara, deve-se elaborar instruções separadas de arquivamento, no sentido de esclarecer aonde 

os documentos deverão ser arquivados. 

Baseado na análise mencionada, é possível concluir que o código de classificação das 

instituições federais de ensino superior – IFES é um instrumento de classificação arquivística 

que possui algumas falhas, pois em alguns momentos, o código não atende o que a literatura 

arquivística determina para a sua elaboração. Contudo, o instrumento possui os seus pontos 

positivos, e, a própria construção desse instrumento em si, já configura um ganho e um 

esforço do poder público em buscar soluções para as questões de âmbito arquivístico em 
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nosso país, e tal esforço deve ser observado e reconhecido. 

 

 

4.2 O CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO E A TABELA DE TEMPORALIDADE 

RELATIVOS ÁS ATIVIDADES-FIM DAS INSTITUÍÇÕES FEDERAIS DE ENSINO 

SUPERIOR – IFES 

 

 

Os documentos arquivísticos permitem a proteção de direitos, mas isso só é possível 

por meio da classificação, que é a responsável por produzir o reflexo da origem e dos 

processos de produção documental, culminando assim, em possibilitar que tais documentos 

possuam valor testemunhal de prova. (SOUSA 2004, p. 16 apud DURANTI, 1995, p. 8) 

Nisso, temos que, de acordo com o E-Arq. Brasil, os documentos de arquivo podem conferir 

as instituições nas quais estejam inseridos, a capacidade de: 

 

 

o Conduzir as atividades de forma transparente, possibilitando a governança e o controle 

social das informações;  

o Apoiar e documentar a elaboração de políticas e o processo de tomada de decisão;  

o Possibilitar a continuidade das atividades em caso de sinistro;  

o Fornecer evidência em caso de litígio;  

o Proteger os interesses do órgão ou entidade e os direitos dos funcionários e dos usuários 

ou clientes;  

o Assegurar e documentar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem 
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como a pesquisa histórica;  

o Manter a memória corporativa e coletiva.  

 

Toda essa capacidade que os documentos de arquivo têm de entregar as instituições 

tantos benefícios parece que é bastante dependente da classificação. Esta deve demonstrar a 

lógica administrativa da instituição, ou seja, a gênese documental (SOUSA 2004) 

A partir da visão de Sousa (2004, p. 97 apud PIEDADE, 1993, p. 18), podemos dizer 

que para que a classificação possa subsidiar aos documentos a base para fornecer benefícios 

às instituições, é preciso que ela seja elaborada a partir de atributos e qualidades imutáveis, de 

forma que venha representar verdadeiramente as relações documentais da instituição. Se não 

for dessa maneira, ocorrerão diversos problemas para a instituição no que se refere ao 

controle da produção e do fluxo documental, assim como em todas as atividades arquivísticas. 

Quando se trata de classificação arquivística, conforme já foi relatado neste trabalho, 

mas é importante repetir neste momento, é preciso que se leve em conta o fato de que esta 

etapa do fazer arquivístico irá influenciar todas as demais. 

Lopes (1997) entende que a classificação deve ser abordada de forma associada à 

avaliação. Isso é preciso porque a avaliação consiste em uma etapa importantíssima do fazer 

arquivístico para uma instituição.  Nesse sentido, vale ressaltar que de acordo com Bernardes 

(1998), avaliação de documentos, consiste em um: 

 

 

trabalho interdisciplinar que consiste em identificar valores para os documentos 

(imediato e mediato) e analisar seu ciclo de vida, com vistas a estabelecer prazos 

para sua guarda ou eliminação, contribuindo para a racionalização dos arquivos e 

eficiência administrativa, bem como para a preservação do patrimônio documental. 

(BERNARDES, 1998, p. 14) 
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Compreende-se a avaliação de documentos como uma etapa primordial do fazer 

arquivístico. Tal etapa trata de questões decisivas, visto que por meio dela eliminam-se 

documentos que não possuem valor secundário, assim como pretende garantir que os 

documentos importantes da instituição venham ser protegidos. Nessa perspectiva, temos que: 

 

 

A avaliação constitui-se em atividade essencial do ciclo de vida documental 

arquivístico, na medida em que define quais documentos serão preservados para fins 

administrativos ou de pesquisa e em que momento poderão ser eliminados ou 

destinados aos arquivos intermediário e permanente, segundo o valor e o potencial 

de uso que apresentam para a administração que os gerou e para a sociedade. 

(ARQUIVO NACIONAL, 2001, p. 42) 

 

 

Para que a avaliação possa ser aplicada, ela precisa ser registrada, ou seja, deve estar 

documentada na forma de um instrumento palpável, concreto. Este instrumento é a tabela de 

temporalidade, que de acordo com Bernardes (1998), é um: 

 

 

Instrumento aprovado por autoridade competente que regula a destinação final dos 

documentos (eliminação ou guarda permanente), define prazos para sua guarda 

temporária (vigência, prescrição, precaução), em função de seus valores 

administrativos, legais, fiscais etc. E determina prazos para sua transferência, 

recolhimento ou eliminação. (BERNARDES, 1998, p. 22) 

 

 

Na expectativa de que a classificação deve ser elaborada levando-se em conta que ela 

influenciará as demais etapas arquivísticas, em especial a avaliação de documentos, podemos 

relatar que associado ao código de classificação relativo às atividades-fim das instituições 

federais de ensino superior, há a tabela de temporalidade e destinação de documentos de 

arquivo relativos às atividades-fim das instituições federais de ensino superior – IFES. 
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O código de classificação das IFES, por estar embasado no sistema de classificação 

por assunto, permite que em sua respectiva tabela de temporalidade haja espaço para a dúvida 

em diversas ocasiões. Isso se dá por causa da imprecisão que esse tipo de sistema pode 

conferir no que se refere ao entendimento do que se tratam os documentos que se pretendem 

avaliar. 

A avaliação documental, conforme já foi visto no subcapítulo 3.1 deste trabalho, mais 

é preciso lembrar agora com mais detalhes, tem como objetivo estipular os prazos de guarda 

dos documentos em suas fases corrente e intermediaria, assim como estabelecer a destinação 

final de tais documentos, podendo ser a eliminação ou guarda permanente. 

Como já foi relatado, para Lopes (1997), devem-se preservar os documentos: 

originais, no sentido de que se evite a acumulação de documentos com o mesmo conteúdo 

informacional, criados no início ou no fim da produção documental; que contenham 

informações inequívocas e sintetizadas das principais atividades- meio e fim da organização; 

e, aqueles que fornecem as substâncias necessárias para que se possam identificar os seus 

vínculos significativos entre a organização, o Estado e a Sociedade. 

Se entendermos que os documentos que devem ser preservados são estes mencionados 

anteriormente de acordo com Lopes (1997), então os que não precisam ser preservados, e que 

podem ser eliminados, são aqueles que não possuem as características mencionadas pelo 

autor. Então a questão, no entanto é que, no caso da tabela de temporalidade das IFES, parece 

que fica um pouco difícil identificar os documentos importantes dos não importantes, pois o 

sistema por assunto é bastante subjetivo como já foi relatado, e no caso em questão, o mesmo 

coloca vários documentos dentro de uma mesma situação. Isso pode ocasionar dúvida no 

momento da seleção de documentos, devido ao fato de que o assunto é algo a ser interpretado, 

e às vezes as pessoas mesmo lendo um mesmo documento, podem ter um entendimento 
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distinto acerca do mesmo. Isto ocorre por causa de diversos fatores individuais de cada 

pessoa. 

A seleção de documentos, que é um momento decisivo e importante, visto que 

produzirá efeitos significativos na preservação da memória administrativa e também na 

economia dos recursos institucionais. Não pode ser realizada com dúvida, de maneira que 

haja espaço para a possibilidade de manutenção de documentos desprovidos de valor 

secundário ou de uma possível eliminação de documentos importantes que devem ser 

preservados definitivamente. 

Nesse ponto de vista, podemos, por exemplo, mencionar a subclasse 241 Processo de 

seleção do código de classificação em análise. A explicação dessa unidade de classificação, 

diz que nela existem documentos relativos à inscrição do projeto pelo orientador, planos de 

orientação, metodologia de acompanhamento e de avaliação, e também julgamento e 

comunicação do resultado. 

Na respectiva tabela de temporalidade, tem-se que, os documentos da subdivisão 241 

Processo de seleção ficam dois anos no arquivo corrente, dois anos no arquivo intermediário, 

e depois esse conjunto deve ser eliminado. Com isso, podemos levantar uma questão: será que 

todos os documentos referentes a processo de seleção devem ser eliminados? 

A unidade 241 possui diversos tipos de documentos, possivelmente nem todos devem 

ser eliminados, assim como nem todos devem ser preservados. Como foi dito anteriormente, o 

assunto coloca tudo em uma única situação, em um mesmo conjunto. Todos os documentos 

ficam dentro de um pacote único, no qual, ou todos eles são eliminados, ou todos são 

preservados, dessa forma temos somente extremos, tanto para a preservação exagerada, como 

para a eliminação precitada. Não há um equilíbrio ou um ideal. 

Podemos mencionar também, o caso da unidade - 525.2 Inscrição. Seleção. Admissão. 
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Renovação – Nesse exemplo, temos documentos referentes à inscrição, documentos referentes 

ao estabelecimento de níveis ou categorias de usuários do benefício e à avaliação 

socioeconômica do candidato, comprovante de vínculo (matrícula), fotografia do aluno, 

declaração com visto da coordenação do curso, termo de compromisso e as listas de 

atualização de beneficiados e de renovação do benefício. Na unidade em questão, percebe-se 

a variedade de tipos documentais que nela existem. De acordo com a tabela de temporalidade, 

esse conjunto fica no arquivo corrente enquanto haver vínculo do aluno com a instituição de 

ensino. Depois ficam dez anos no arquivo intermediário e após esse prazo, todo o conjunto é 

eliminado. Isso faz com que possamos nos perguntar novamente: será que todos esses 

documentos devem ser eliminados? Não seria necessário pelo menos fazer uma amostragem 

desse conjunto de documentos ou não se deveriam preservar alguma(s) de sua tipologia(s)? 

Um fator importante que podemos levantar agora, é o de que a classificação 

arquivística como já vimos, deve ter como base as funções e atividades da instituição, e o seu 

respectivo instrumento de trabalho, ou seja, o plano de classificação deve incidir em tais 

funções e atividades. Contudo, a avaliação se dá nos documentos, e o sua respectiva 

ferramenta, ou seja, a tabela de temporalidade deve incidir nos documentos, e não em funções 

e atividades, e muito menos em classes gerais de assuntos. Podemos ter esse entendimento a 

partir de Lopes (1997), quando defende a classificação ideológica e a avaliação ideo-

tipológica. Esta última, conforme já foi visto no subsubcapítulo 3.4.1 deste trabalho de 

conclusão de curso: 

 

 

baseia-se na classificação ideológica e no conhecimento das tipologias documentais 

existentes. Torna-se inviável sem a existência do tratamento classificatório e sem a 

pesquisa de tipos. Trata-se por tanto, de uma proposta que só pode ser executada, 

estando a classificação e a avaliação integradas como procedimentos de tratamento. 

(LOPES, 1997, p. 114) 
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A integração entre a classificação e a avaliação é totalmente necessária para que seja 

possível um trabalho arquivístico eficaz e eficiente na preservação da memória institucional, e 

também na eficácia e eficiência administrativa. Antes de classificar, é preciso à pesquisa. 

Tendo uma pesquisa ampla, que perceba as nuances necessárias para um bom esquema de 

classificação, assim como as tipologias documentais produzidas pela mesma, então se procede 

à classificação. Somente depois de um trabalho de classificação bem consolidado e preciso, é 

possível falar em avaliação e em tabela de temporalidade. Se a avaliação se dá nos 

documentos e a tabela de temporalidade incide nos tipos documentais, como poderemos 

avaliar se não conhecemos as tipologias documentais da instituição? 

Deve-se pensar nos possíveis usos que as informações e os documentos podem ter. 

Com isso, as unidades de classificação - 241 Processo de seleção - e - 525.2 Inscrição. 

Seleção. Admissão. Renovação - do código de classificação e da tabela de temporalidade das 

IFES, por enquadrarem diversos documentos diferentes em um mesmo grupo, impossibilitam 

que tais documentos venham ter os seus usos ampliados, de forma que possam contribuir mais 

tanto para a instituição, como para a sociedade e para o estado. 

A proposta de Lopes (1997), para que, a decisão de guarda permanente dos 

documentos, seja apoiada na ideia de valor de permanência, constitui uma boa maneira de 

perceber e pensar as possíveis utilizações que podem ser dadas aos documentos, já que a 

guarda não ocorrerá em função apenas de um ou outro valor que o documento possa ter, mas 

sim, esses documentos serão vistos com um olhar mais apurado, visando perceber as várias 

facetas possíveis de seus usos. Dessa forma, as possibilidades de uso desses documentos são 

ampliadas. Temos ainda, de acordo com Lopes (1997, p. 123), que devem ser considerados 

“aspectos mais profundos da relação da informação com o tecido social. A solução para este 

problema baseia-se no pressuposto de que não se devem destruir informações e sim 
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redundâncias expressas no mimetismo de inúmeros documentos.” (LOPES, 1997, p. 123) 

No caso da unidade de classificação - 521.1 Publicação. Divulgação – em que existem 

documentos referentes ao lançamento do programa de moradia estudantil (editais), a 

divulgação das vagas e dos critérios de seleção, os quais devem ficar cinco anos no arquivo 

corrente, cinco anos no arquivo intermediário, e depois devem ser recolhidos para guarda 

permanente; e da unidade de classificação 421.1 Projeto pedagógico, que possui documentos 

sobre a concepção do ensino e aprendizagem, os quais apresentam a definição das 

características gerais do projeto, os fundamentos teórico-metodológicos, os objetivos, o tipo 

de organização e as formas de implementação e avaliação, fica no arquivo corrente enquanto 

vigorar e depois é recolhido para o arquivo permanente. 

No caso dessas duas últimas subdivisões, percebemos o outro extremo que a 

classificação que tem por base o assunto permite. Quanto que nas nomeações 241 Processo de 

seleção, e - 525.2 Inscrição. Seleção. Admissão. Renovação – consistem em exemplos de 

extremos que permitem a inutilização de documentos que podem ser considerados 

importantes, as subsubclasses 421.1 Projeto pedagógico e - 521.1 Publicação. Divulgação - 

são a contrapartida a esse fato. Estas últimas também colocam diversos documentos em uma 

mesma unidade, possibilitando dessa maneira, uma possível guarda desnecessária de 

documentos que poderiam ser eliminados. 

É importante destacar que a tabela de temporalidade também possui alguns pontos 

positivos. 

Nesse caso, podemos citar que em diversas nomeações existem observações 

importantes que ajudam a amenizar os problemas gerados pelo uso do assunto como base em 

seu sistema de classificação. Por exemplo, no título 435.41 Histórico escolar, existe uma 

observação, dizendo que se podem eliminar as versões parciais, cujas informações estejam 



99 

 

 

recapituladas na versão integral do documento. Podemos usar ainda esse exemplo como ponto 

positivo, pelo fato de que a avaliação nesse caso esta incidindo no documento, e não em um 

assunto, como em outros casos da tabela. 

Outro exemplo positivo é o da subsubclasse 252.2 Celebração e acompanhamento de 

contrato. Nesta, observamos a orientação de que seja eliminado o processo de averbação junto 

ao INPI, depois da confirmação e recebimento do certificado de averbação. Ou seja, temos 

neste caso uma preocupação em não se preservar documentos desnecessários.  

O código de classificação e a tabela de temporalidade das IFES possui como foram 

observados, alguns problemas, mas também possui os seus ganhos e os seus pontos positivos. 

É importante que se tenha em mente as suas dificuldades, pois a partir disso, 

poderemos tentar encontrar soluções e também assim estaremos mais prontos para as 

dificuldades que poderão se apresentar nas fazes de nosso trabalho. Contudo, devemos 

também pensar que qualquer esforço e tentativa de se encontrar soluções para as atividades 

arquivísticas das instituições públicas do nosso pais, constitui um grande ponto a se 

considerar e valorizar. 

A utilização do assunto para dar base de solução dos problemas relacionados à 

classificação de documentos nas instituições públicas em nosso país é compreensível e pode 

ser até adequado, se nós pensarmos que muitas das vezes existem problemas nas instituições 

públicas, como a falta de pessoal para trabalhar, e também a falta de apoio e incentivo de uma 

maneira geral por parte do estado, que tradicionalmente não deu muita importância para a 

documentação produzida por suas instituições. Isso não ocorre apenas em nosso país, mas 

também em muitos outros países do mundo.  

Parece de fato ser um problema em todos ou em quase todos os governos do mundo, 

mas isso não deve ser considerado um fator de desmotivação em nosso trabalho, mas sim 
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deve ser encarado como uma mola que nos impulsione, e que faça com que cada vez mais os 

profissionais da arquivística venham querer desvendar e ultrapassar a cada instante as 

barreiras e dificuldades que venham se colocar diante de todos nós, em nosso dia a dia, como 

profissionais que, mesmo nem sempre sendo percebidos, temos o entendimento de que o 

nosso fazer profissional faz sim, muita diferença, e que temos o nosso papel social.  

Dessa forma, devemos sempre trabalhar e buscar sempre soluções para tornar cada vez 

mais eficientes e eficazes o nosso trabalho, e assim, contribuir para que o fazer arquivístico 

venha ser cada vez mais entendido como de muita importância para as instituições. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

A classificação arquivística é de fato uma etapa primordial do fazer arquivístico. A 

mesma deve ser entendida como ponto inicial, quando se pretende organizar os conjuntos de 

documentos de uma instituição. 

Quando se pretende buscar uma solução para a organização dos documentos de várias 

instituições, mesmo que elas sejam parecidas, ou que a solução venha incidir em atividades-

meio ou fim, é preciso cautela, porque uma solução padronizada parece ser bastante 

complicada. 

Para se direcionar a uma resolução assim, fica evidente que se faz necessário um 

trabalho bastante amplo, e dessa forma, será preciso muito mais atenção e dedicação para o 

sucesso do trabalho. 

Na direção de se alcançar o sucesso no tratamento arquivístico no que norteia a 

classificação arquivística, entendemos que as funções e atividades da instituição devem ser as 

bases para a elaboração de um plano de classificação. Essas são a melhor forma de 

representação da organização. 

As organizações nascem por causa de suas funções, e sua missão. Esta última é 

alcançada por meio de suas funções e atividades, as quais consistem no caminho em que se 

seguem os seus objetivos. Sendo assim, podemos dizer que tais funções e atividades 

consistem em uma forma fiel de se representar uma organização, em toda a sua trajetória 

administrativa. 

O uso do assunto como alicerce para a construção de um plano de classificação admite 

o espaço para a incerteza e a imprecisão do esquema. Dessa decisão de uso podem advir 
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sérios problemas para o tratamento e organização das informações e dos documentos 

arquivísticos. Tais problemas podem se manifestar na tabela de temporalidade da respectiva 

organização. Sendo assim, entendemos que pode ocorrer, por exemplo, a eliminação de 

documentos importantes, assim como a guarda desnecessária de papéis desprovidos de valor 

que viabilizem a sua manutenção. 

Se a classificação não for adequadamente elaborada, ou seja, firmada em princípios 

imutáveis e garantidos pela literatura da área, ocorrerão muitos problemas e dificuldades no 

que se refere às soluções de organização dos documentos de uma instituição. Isso é bastante 

negativo para a disciplina, tendo em vista que isso pode contribuir para que a arquivologia 

fique mais afastada de um lugar de prestígio nas organizações, tornando-a pouco valorizada e 

até mesmo praticamente invisível, não somente pela administração, mas também pela 

sociedade e pelo estado. 

Observamos que a classificação exerce extrema influência em várias das etapas do 

tratamento arquivístico. Ela interfere profundamente na avaliação documental. Nesse caso, 

vimos que a classificação é o marco principal, pois é a mesma que possibilita a construção de 

um espelho organizacional por meio de seus documentos produzidos. Assim, é possível 

visualizar as relações administrativas da instituição. Como esta última funciona, sua trajetória, 

suas relações internas e externas. Dessa maneira, é possível realizar uma Avaliação 

documental segura. 

A avaliação documental trata de questões bastante importantes, por isso, deve ser 

encarada com muita responsabilidade. Nesse contexto, temos que serão eliminados 

documentos, então é importante saber se tais documentos que estão sendo eliminados, 

realmente devem ser descartados, pois no caso de eliminação de documentos importantes, 

tem-se o fracasso de todo o procedimento, e também muitos problemas poderão ocorrer com 
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tal falha. 

Quando estamos falando em preservar os papéis de uma organização, devemos ter a 

certeza de que não estamos guardando papéis demais, ou seja, desnecessários para a 

organização. Nesse caso, temos a questão econômica como fator em foco. 

Quando queremos atender a sociedade em suas demandas informacionais, no que se 

refere aos valores que os documentos podem ter após o seu tramite administrativo, é 

fundamental que se tenham instrumentos de pesquisa precisos e confiáveis. Dessa forma, 

estaremos contribuindo para que a arquivística venha ser visualizada e para que a sociedade 

venha ficar satisfeita com o nosso trabalho. 

Para que tenhamos sucesso no intuito de avaliar e de descrever os documentos 

produzidos, é necessário um trabalho interligado entre a classificação, a avaliação e a 

descrição, sendo que a primeira, consiste no marco zero, no ponto inicial de um esforço 

arquivístico que pretenda atingir o êxodo em seu trabalho. Nesse caso, parece que a 

classificação ideológica relatada por Lopes (1997) consiste em ser um caminho adequado para 

atingir esse fim. 

A classificação arquivística é uma grande oportunidade de o arquivista exercer o seu 

papel social dentro da profissão, pois por meio dela, se pode entender melhor o lugar da 

instituição, tanto em seu próprio meio, como a sua posição na sociedade e perante o estado. 

Contudo, para que isso seja possível, não se pode perder de vista o fato de que a classificação 

consiste em ser uma disciplina independente, possuindo seus princípios e bases próprias. 

A arquivologia pode se valer grandemente desses princípios, aliás, o uso dos 

princípios emanados da Teoria da Classificação é fundamental para a obtenção do sucesso e 

do êxodo nas soluções de classificação no contexto arquivístico. 

Deve-se ter em mente também, o fato de que o princípio da proveniência, ou de 
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respeito aos fundos, deve ser o marco inicial do trabalho de classificação. Apesar das críticas 

e dificuldades que o princípio sofre e tem, ele ainda é considerado o princípio fundamental da 

disciplina arquivística, e também consiste na divisão primária na elaboração de um esquema 

de classificação. 

Existem muitos desafios propostos que a arquivologia deverá enfrentar a cada dia em 

sua constante trajetória. Além das dificuldades relatadas acerca do seu princípio fundamental, 

temos também os desafios emanados das novas tecnologias de transmissão da informação, 

que com certeza exigirão cada vez mais estudo, pesquisa, análise e muita ênfase no esforço 

para descobrir as novas soluções necessárias. 

A produção da informação e dos documentos não para. As novas tecnologias e o 

desenvolvimento em geral das organizações, pedirão a cada instante novas soluções de 

classificação, avaliação e de descrição. Conforme as organizações vão ficando mais 

complexas, o fluxo de informações e de documentos também dessa maneira se desenvolve. 

De acordo com Lopes (1997), parece que existem poucos trabalhos consistentes sobre 

a classificação arquivística, mas isso tem que mudar, tendo em vista que as organizações estão 

se desenvolvendo cada vez mais, e que a informação, o documento arquivístico estão sempre 

sendo produzidos, seja em meio eletrônico ou em papel, as ações e as mudanças não param, e 

a arquivística deve acompanhar todo esse ritmo, se não quiser ficar desatualizada e perder o 

seu espaço para outras áreas que também trabalham com a informação e com os documentos. 

A arquivologia deve enfrentar os seus novos desafios de frente, com coragem e 

determinação no sentido de resolver as novas questões. Dessa maneira, a disciplina 

conseguirá desvendar novos mistérios e também será capaz de propor novas ideias. Com tanto 

êxodo e sucesso, essa disciplina será mais valorizada pela sociedade, com isso, a mesma 

estará atingindo o seu objetivo de servir a sociedade em suas variadas demandas. 
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