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(LANGRIDGE, p. 11, 2006). 

 

 

 



RESUMO 
 
 

A Arquivologia se preocupa principalmente com o contexto e origem do documento onde a 

classificação espelha todo este processo, desde a concepção, uso e armazenamento do mesmo 

refletindo o seu produtor. A Cartografia de uma atividade científica se constitui em 

importante instrumento de análise de uma temática ou domínio de conhecimento, sobretudo 

em sua versão temática, onde os mapas nos auxiliam na compreensão dos dados levantados 

em uma pesquisa científica e possibilitam diversas reflexões. Esta pesquisa buscou identificar 

dentre as temáticas apresentadas nos ENANCIB, o estado da arte da discussão sobre a 

Classificação de documentos de arquivo no Brasil e desta forma, possibilitar o mapeamento 

da pesquisa desta área através da cartografia, ou seja, um método para representar dados 

levantados através de procedimentos cientométricos possibilitando a análise de um domínio 

de conhecimento. Para tal, foi selecionada uma amostra composta por 32 trabalhos 

apresentados sobre a temática Classificação de documentos de arquivo que encontram-se 

depositados no repositório digital deste evento, o BENANCIB, cobrindo o período de 1994 

a 2016. Os resultados apontam para a necessidade de ampliação da discussão sobre a 

temática analisada no âmbito deste evento científico nacional. 

 

Palavras-chave: Cartografia. Classificação - Documento de arquivo. ENANCIB. 

Arquivologia. Função arquivística.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

 

Archivology is mainly concerned with the context and origin of the document where the 

classification mirrors this whole process, from the conception, use and storage of it reflecting 

its producer. Cartography of a scientific activity is an important instrument for the analysis of 

a thematic or domain of knowledge, especially in its thematic version, where maps help us to 

understand the data collected in a scientific research and allow for several reflections. This 

research aimed to identify among the topics presented in the ENANCIB, the state of the art of 

the discussion about the Classification of archival documents in Brazil and, thus, to enable the 

mapping of research in this area through cartography, that is, a method to represent data 

collected through scientometric procedures allowing the analysis of a domain of knowledge. 

For this purpose, a sample composed of 32 papers presented on the classification of archival 

documents that were deposited in the digital repository of this event, BENANCIB, covering 

the period from 1994 to 2016 was selected. The results point to the need for enlargement of 

the discussion on the thematic analyzed in the scope of this national scientific event. 

 

Keywords: Cartography. Classification - Document of file. ENANCIB. Archivology. Archival 

function. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa buscou identificar dentre as temáticas apresentadas nos ENANCIB, o 

estado da arte da discussão sobre a  função Classificação de documento em Arquivos no 

Brasil e desta forma, possibilitar o mapeamento da pesquisa desta área através do que 

atualmente se denomina de cartografia, ou seja, um método para representar dados levantados 

através de procedimentos cientométricos possibilitando a análise de um domínio de 

conhecimento.  

Desta forma, esta pesquisa pretende responder algumas perguntas sobre a 

“Classificação de documentos em arquivos”: Como esta temática está sendo apresentada no 

evento ENANCIB? Quem são os autores e instituições mais representativas? Quais aspectos 

predominam nestas discussões? Qual o período de maior incidência de trabalhos apresentados 

sobre um determinado aspecto? A discussão da temática esteve presente ao longo de todas as 

edições do ENANCIB? Que aspecto desta temática necessita ser mais discutido? 

A Arquivologia se preocupa principalmente com a “[...]contextualização e gênese do 

documento, sendo que sua classificação reflete todo o processo de nascimento, uso e 

armazenamento documental, sendo um espelho de seu produtor” (ALBUQUERQUE; 

MADIO, 2013, grifo nosso). 

Em termos de organização de documentos arquivísticos, a classificação se constitui 

como principal função da prática do arquivista, pois é o ponto de partida para que sejam 

realizadas outras atividades arquivísticas, tais como: a descrição e a avaliação de documentos. 

Essa razão por si só seria suficiente para despertar o interesse por esta temática. 

Os estudos métricos da informação vêm se acentuando como uma tendência no campo 

científico mundial e o Brasil acompanhou esta tendência mundial a partir da década de 1970, 

com ápice no desenvolvimento desses estudos nos anos 1990, conforme detalham Grácio e 

Oliveira (2017, p. 106), suas subáreas são: “Bibliometria, Cientometria, Webometria, 

Patentometria, Altmetria e a Informetria”. 

Nesta perspectiva de mensurar informações por meio de ferramentas da Matemática e 

da Estatística está a Cientometria que, a grosso modo, consiste no estudo qualitativo acerca de 

uma atividade científica. Para Santos e Kobashi (2009, p. 159, grifo nosso ) “[...] A 

Cientometria preocupa-se com a dinâmica da ciência, como atividade social, tendo como 

objetos de análise a produção, a circulação e o consumo da produção científica”.  
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Em sua metodologia, os estudos cientométricos utilizam os registros de documentos 

científicos como “dados primários” para mensurar a informação científica/tecnológica, sendo 

tais documentos: “[...] resumos, artigos ou livros, autores de comunicações científicas, 

periódicos, congressos, dados socioeconômicos, instituições científicas, dentre outros [...]” 

(RAUTENBERGET et.al., 2017, p. 122-123). 

Realizar uma cartografia de uma atividade científica se constitui em importante 

instrumento de análise de uma temática ou domínio de conhecimento onde, a Cartografia 

Temática “[...] diz respeito ao planejamento, execução e impressão de mapas sobre um fundo 

básico, ao qual serão anexadas informações através de simbologia adequada, visando atender 

às necessidades de um público específico” (SANTOS, 2013, p. 36). 

Juntamente ao método cientométrico para levantar as informações sobre a temática da 

“Classificação de documentos de arquivo”, utilizamos a Cartografia como forma de análise 

sobre a mesma, feita a partir da literatura do domínio da Arquivologia apresentada em evento 

científico nacional, onde apresentaremos uma cartografia desta temática. 

Os mapas nos auxiliam na compreensão dos dados levantados em uma pesquisa 

científica e possibilitam diversas reflexões a respeito de um tema ou área do conhecimento. 

Para levantar os dados necessários à realização da cartografia sobre o lócus da 

Classificação de documentos de arquivo no ENANCIB utilizamos o ferramental 

metodológico destes Estudos Métricos da Informação. Apropriamos-nos do conceito de 

Cartografia, oriundo da geografia, porém, com uma perspectiva contemporânea onde é 

empregado para realizar o mapeamento temático em um dado domínio de conhecimento. 

Esta pesquisa pretende então atender aos seguintes objetivos: 

Como objetivo geral pretende-se identificar  através da cartografia dos trabalhos 

produzidos no ENANCIB o lócus (lugar) que a classificação em arquivos vem ocupando no 

cenário da pesquisa científica no domínio da Arquivologia. 

Desta forma, como metas para o atingimento de nosso objetivo geral, os objetivos 

específicos são os que se seguem: 

1. Analisar os conceitos de Classificação de documentos de arquivo, Cartografia e 

Cientometria à luz da literatura da área  

2.  Identificar a produção científica no domínio da Classificação de documentos de 

arquivo a partir dos BENANCIB 

3.  Analisar a temática Classificação de documentos de arquivo a partir das bases 

metodológicas da Cartografia Científica 

Quanto à organização dos conteúdos, este trabalho está organizado em sete capítulos. 

Na primeira seção, o capítulo introdutório faz uma apresentação sobre a problemática que 
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fomentou esta pesquisa, bem como, seus os objetivos. Os procedimentos metodológicos 

adotados para o levantamento, coleta e análise dos dados desta pesquisa compõem o capítulo 

dois.  

As seções três, quatro e cinco dão conta do aporte teórico que fundamenta esta 

pesquisa, a saber: Cartografia como conceito ligado originalmente à geoinformação, mas 

com perspectiva atual para representação do conhecimento (capítulo 3). Em Classificação de 

documentos de arquivo (capítulo 4) discorremos sobre a classificação empregada no 

tratamento dos documentos arquivísticos, seu contexto histórico, objetivos, seus tipos, bem 

como, seus instrumentos de gestão documental (quadro de arranjo, plano de classificação). Na 

seção cinco, sobre o BENANCIB, apresentamos uma pequena síntese sobre o repositório 

digital onde será o realizado o levantamento da literatura sobre temática que servirá de base 

para o mapeamento.  

A sexta seção (Mapeamento para uma cartografia: análise e resultados) abrange a 

análise dos dados obtidos a partir do levantamento em repositório digital, bem como a 

apresentação dos resultados obtidos sobretudo na forma de representação cartográfica (mapa). 

Fechando esta atividade acadêmica, teceremos as considerações finais sobre que lugar 

a classificação em arquivos vem ocupando no cenário da pesquisa científica no domínio da 

Arquivologia a partir das bases pesquisadas na Conclusão, evidenciando qual aspecto, se 

teórico ou aplicado, vem sendo estruturada as comunicações científicas analisadas. 

Vale esclarecer que nossa intenção não é propor uma discussão teórica sobre a 

Classificação de documentos de arquivo e nem poderia ser, mas sim realizar uma primeira 

investigação em importante evento científico da Ciência da Informação – CI, em âmbito 

nacional, que engloba profissionais da Ciência da Informação, Arquivologia e 

Biblioteconomia visando entender como esta temática está sendo discutida por quem, por 

quais instituições e sob que aspectos a discutem. 
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2  METODOLOGIA 

 

Este trabalho monográfico consiste em pesquisa de natureza exploratória. A pesquisa 

exploratória proporciona uma visão geral do assunto ou do fato, por meio do levantamento 

documental ou bibliográfico, buscando apresentar o tema com mais clareza e delimitando-o 

ao foco de interesse da pesquisa (GIL, 1999, p.43-44). Desta forma, nossa pesquisa se dedica 

a identificar sob quais perspectivas a temática Classificação em Arquivos vem sendo tratada 

pela Arquivologia se pautando no levantamento das comunicações científicas apresentadas 

em evento científico nacional que compõem o repositório digital BENANCIB. Busca-se 

através da cartografia uma maior proximidade com a temática. 

Além de métricas acerca da temática faremos uma abordagem qualitativa evidenciando 

relação entre os resultados obtidos onde nos apropriaremos da Cartografia enquanto um novo 

método para análise científica. 

Quanto ao procedimento metodológico utilizado para coleta dos dados optou-se pela 

pesquisa bibliográfica. Uma forma de sistematizar a temática em questão identificando os 

diferentes eixos de estudo da comunidade científica da área acerca da classificação em 

arquivos. 

Seu referencial teórico está pautado nas comunicações científicas depositadas no 

repositório REPOSITÓRIO DIGITAL DOS TRABALHOS APRESENTADOS NOS 

ENANCIB (BENANCIB), bem como, em artigos disponíveis na BASE DE DADOS EM 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (BRAPCI). Assim, foram selecionados alguns textos para a 

composição do referencial teórico do trabalho. 

Utilizamos ainda instrumentos terminológicos da Arquivologia a fim de sanar 

possíveis dúvidas quando da escolha dos termos para pesquisa. Visitamos também o site da 

promotora do evento científico, a ANCIB para contextualização. Além disto, associamos 

outros materiais bibliográficos, como livros e capítulos de livro, para discorrer sobre 

Cartografia, Cientometria, Classificação em Arquivos,  e ainda reunimos informações para a 

apresentação do repositório digital BENANCIB. 

O lócus de investigação é o repositório digital BENANCIB onde se pretende levantar 

as comunicações científicas relativas à temática de classificação em arquivos apresentadas ao 

longo dos anos de realização de evento científico nacional, ENANCIB e, que darão corpo ao 

objeto deste estudo, ou seja, a cartografia de uma atividade científica em âmbito nacional 

sobre a temática classificação em arquivos.  
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E finalmente para o atingimento da última meta analisar a temática Classificação de 

documentos de arquivo a partir das bases metodológicas da Cartografia Científica foi 

realizado a sistematização e apresentação da cartografia de atividade científica sobre a 

temática classificação em arquivos. 

 

2.1  Procedimento Metodológicos 

 

Neste subitem serão expostos os caminhos percorridos para a realização desta 

pesquisa, ou seja, sua estrutura que é evidenciada pelos procedimentos metodológicos que 

foram adotados. A partir de nossos objetivos específicos que entendemos como metas que esta 

pesquisa deverá atender, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados. 

 Analisar os conceitos de Classificação de documentos de arquivo, Cartografia e 

Cientometria à luz da literatura da área  

Para o atingimento deste objetivo específico foi realizado um  levantamento 

bibliográfico nas bases  BENANCIB e  BRAPCI sobre  a temática “Cartografia”, 

“Classificação de documentos de arquivo” e “Cientometria”; realizado entre julho a 

setembro/2017. 

  Identificar a produção científica no domínio da Classificação de documentos de 

arquivo a partir do BENANCIB no período de 1994 a 2016. 

Para o atingimento desta segunda meta os procedimentos foram os que se seguem: 

a) Seleção dos termos para pesquisa dos trabalhos sobre a temática “Classificação 

de documentos de arquivo” no repositório digital BENANCIB; 

b) Levantamento bibliográfico dos trabalhos no BENACIB em função dos termos 

definidos para posterior análise sobre a temática; 

c) Retirada dos trabalhos em duplicidade no levantamento em observância às  

referências bibliográficas das mesmas; 

d) Definição das categorias para a classificação dos trabalhos selecionados de 

acordo com dos seguintes aspectos da “Classificação de documentos de 

arquivo”: 1 - Histórico, 2 - Aspectos teóricos e metodológicos, 3 - Estudos 

sobre aplicação; 

e) Classificação dos trabalhos selecionados para composição da cartografia 

sobre a referida temática; 

f) Análise e apuração dos resultados dos trabalhos selecionados; 
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E finalmente, para o atingimento da última meta que foi analisar a temática 

Classificação de documentos de arquivo a partir das bases metodológicas da Cartografia 

Científica foi realizado a sistematização e apresentação da cartografia de atividade 

científica sobre a temática classificação em arquivos. 
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3  CARTOGRAFIA  

 

Neste item, para discorrermos sobre o conceito de Cartografia, nos apropriaremos de 

uma visão mais atual desta área do conhecimento, sobretudo como método para “mapear” a 

produção do conhecimento humano. Para tal, consultamos autores como: Amorim e Bräscher 

(2016), Carvalho e Araújo (2008), Kobashi, Díaz e Santana (2006), Santos (2013) e Taylor 

(2010). 

Desta forma, utilizaremos o conceito de cartografia enquanto método de análise para 

avaliar como a temática da classificação vem sendo explorada no domínio da Arquivologia, 

através da realização de uma cartografia de atividade científica, um mapeamento baseado na 

literatura arquivística que compõe o repositório digital BENANCIB, sobretudo na temática de 

classificação de documentos arquivísticos. 

Este conteúdo esta distribuído em dois subitens:  2.1 A Cartografia e sua gênese e 2.2 

A Cartografia na Ciência da Informação. Assim,  apresentaremos como este conceito foi 

cunhado no domínio da Geografia e no domínio da Ciência da Informação. 

 

3.1  A Cartografia e sua gênese 

 

As representações cartográficas, sobretudo os mapas, estão presentes em nosso dia-a-

dia, seja quando consultamos o SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS) enquanto 

dirigimos ou localizamos uma estação de trem no mapa disponível na estação. Utilizamos 

com constância estes tipos de documentos para lidar com questões espaciais, orientação, 

navegação, porém, pouco se reflete acerca de seu significado e sua produção  

Antes de apresentarmos uma conceituação para Cartografia vale tecer algumas 

contextualizações a respeito. É uma área do saber que se relaciona de forma intensa à História 

da humanidade e que não se limita apenas ao ato de fazer mapas, mas torna-se essencial 

àqueles que lidam com o espaço, independentemente de suas dimensões.  

A Cartografia surge da necessidade humana “[...] de reconhecer e de dominar o 

território, o que leva o homem a representar graficamente seu lugar, espaço onde se 

realizam seus esforços e sua vida” (RAISZ, 1953 apud SANTOS, 2013, p. 24, grifo nosso) 

O desejo de delimitar o espaço sempre povoou a mente humana. Compreender o 

ambiente e criar abstrações “para representá-lo foram uma constante da vida em sociedade, 
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desde os primórdios da humanidade até os nossos dias” (HARLEY, 1991, p. 5 apud 

SANTOS, 2013, p. 24). 

Os primeiros registros de representação gráfica e cartográfica através de mapas 

emergiram da necessidade e anseio de demarcar o espaço. Sob esta perspectiva de representar 

compreendemos a importância do mapa também para expressar, não somente o espaço, mas a 

produção do conhecimento humano, como situa Santos: 

[...] a importância do mapa na produção do conhecimento humano, como 

expressão de sua realidade. Essa importância é sobejamente conhecida; 
entretanto, ela ganha novas conotações e interpretações ao longo do 

tempo, fruto de uma necessidade constante do homem de representar seus 

pensamentos, angústias, necessidades, ideologias e interpretações do mundo 

(2013, p. 24, grifo nosso). 

 

É importante reconhecer a relação da Cartografia com a Geografia, pois este 

relacionamento dá conta da trajetória dessas áreas do conhecimento, onde “[...] as atividades 

de registro, inventário e representação gráfica dos lugares receberam, na Antiguidade, a 

denominação de Geografia, por outro lado, no século XIX, a Cartografia separou-se da 

Geografia, tomando corpo como área de estudo” (SANTOS, 2013, p. 24). 

Em função desta estreita relação com a Geografia em sua gênese, a Cartografia era 

definida como: 

[...] a ciência e a arte de expressar graficamente, por meio de mapas e cartas, 

o conhecimento humano da superfície da Terra. É Ciência, porque essa 

expressão gráfica, para alcançar exatidão satisfatória, procura um apoio 

científico que se obtém pela coordenação de determinações astronômicas e 
matemáticas com topográficas e geodésicas; é Arte, quando se subordina às 

leis estéticas da simplicidade, clareza e harmonia, procurando atingir o 

artístico da beleza (SANTOS, 213, p. 28). 

Sobre o termo “cartografia”, Carvalho e Araújo (2008, p. 2) esclarecem que o mesmo 

se refere a uma ciência de origem milenar, contudo o seu surgimento é mais recente. Como 

vimos anteriormente, a Cartografia tornou-se autônoma no Século XIX. O termo “cartografia” 

foi designado pelo segundo Visconde de Santarém - Manoel Francisco de Barros e Souza de 

Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa (1791-1855), quando escrevera em Paris (08 de 

dezembro de 1839) carta endereçada ao historiador brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagem 

(1816-1878) justificando a criação do novo termo. Carvalho e Araújo (2008, p. 2) ponderaram 

que mesmo antes de ser identificada como tal, seu objetivo de representar estava claro “[...] a 

Cartografia objetiva representar o espaço concreto ou abstrato em suas múltiplas feições”. 

Neste sentido, expõem que  a Cartografia  
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Não se trata apenas de uma mania, um desejo, ou um capricho o ato de fazer 

mapas. Mais que isso, é uma necessidade inerente a todos os que lidam 

com o espaço, seja grande ou pequena a sua dimensão. Até bem pouco 
tempo, quase nada se escrevia no Brasil sobre Cartografia [...] 

(CARVALHO; ARAÚJO, 2008, p. 2, grifo nosso) 

 

Importante pontuar que existem algumas definições para Cartografia e que estas foram 

se modificando ao longo do tempo à medida que se estruturava enquanto ciência e evidenciam 

sua evolução. Tais modificações ocorreram “[...] no nível de concepção, da área de 

abrangência e da função” (SANTOS, 2013, p.57). 

As definições mais antigas se pautam em elementos como arte e técnica enquanto que 

as definições mais modernas demonstram a preocupação como o uso e a eficácia da 

Cartografia. Vejamos uma definição mais antiga ligada à Geografia, onde a Cartografia é 

definida como  

[...] a ciência dos mapas geográficos com um método especial de 

representação da realidade, incluindo suas metas tanto o estudo completo de 
mapas geográficos como a formulação de métodos e processos de sua 

confecção e uso” (SALICHTCHEV, 1954 apud SALICHTCHEV, 1973 

apud SANTOS, 2013, p. 57) 

 

 Há um conceito mais moderno definido pela Associação Cartográfica Internacional -

ACI, em 1966 e ratificado pela UNESCO neste mesmo ano. Amplia o conceito e apresenta a 

Cartografia  

[...] como um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e 

artísticas que tendo por base os resultados de observações diretas ou análise 
de documentação, se voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras 

formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e 

ambientes físicos e socioeconômicos, bem como sua utilização 
(INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION, 1966, p. 3 apud 

SANTOS, 2013, p. 23-24). 

 

No Brasil, a produção de literatura nesta área é recente. Por muito tempo, a 

Cartografia foi objeto “[...] de interesse dos militares ou das grandes corporações e que 

envolvia o trabalho de especialistas militares ou civis, como engenheiros, geólogos e, 

raramente, professores de Geografia” (CARVALHO; ARAÚJO, 2008, p. 2). 

As questões ligadas à Cartografia vêm ganhando destaque nas últimas décadas e 

cenário vem mudando no Brasil e no mundo: 

[...] em virtude dos impulsos dados pela disseminação dos conhecimentos 
cartográficos, sobretudo depois de um tardio, mas, progressivo processo de 

reconhecimento da linguagem cartográfica e de sua importância para a 
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compreensão da realidade socioespacial em todo o mundo e em particular no 

Brasil (CARVALHO; ARAÚJO, 2008, p. 2). 

 

Desde a década de 1990, as tecnologias digitais impactam na Cartografia. Para Taylor 

(2010, p. 1) ampliaram as áreas para sua aplicação, em ritmo acelerado e contínuo, onde a “A 

Cartografia Digital teve um papel vital na Guerra do Golfo e as aplicações de SIG (sistema 

geográfico de informação)”. Diante deste cenário, ele alerta que novo paradigma tecnológico 

por si só não pode ser responsável pela definição de Cartografia e que isto é um equívoco. 

Há de se repensar o conceito, assim destaca que o termo “Nova Cartografia” foi 

introduzido em 1984 durante o Encontro da ACI ocorrido em Perth/Austrália a fim de 

destacar o “impacto dramático” das tecnologias da informação na área. Explica que parte da 

argumentação para a proposição deste novo termo foi que "[...] o maior... desafio a ser 

enfrentado pela Cartografia, não está no ensino ou na aprendizagem de novas técnicas, mas 

em criar um conceito radicalmente novo para nossa disciplina" (TAYLOR,1985, 22 apud 

TAYLOR, 2010, p. 1). 

No século XIX, a Cartografia contemporânea passou por grandes realizações que 

foram marcadas por “[...] progressiva divergência das duas grandes tendências cartográficas 

que se estruturaram durante os séculos XVII e XVIII: a Cartografia Topográfica e a 

Cartografia Temática” (SANTOS, 2013, p. 32-33, grifo nosso). 

Quanto a esta dualidade, Joly (1982, p. 6 apud Santos, 2013, p.32-33, grifo nosso) 

esclarece que 

[...] essa dualidade normalmente admitida obedece a um abuso de linguagem 

e ao mesmo tempo uma deficiência da linguagem corrente, pois o adjetivo 

‘topográfico’ tem sentido preciso de representação exata e detalhada de 

um lugar e ‘temático’ tem o significado vago e bastante polêmico. 

Cartografia topográfica envolve “planejamento, execução e impressão de cartas 

cartográficas” (OLIVEIRA, apud SANTOS, 2013, p. 33). Enquanto que a Cartografia 

temática surge da nova necessidade de elaboração de mapas, que antes representavam apenas 

as propriedades vistas para então representar as propriedades conhecidas dos objetos 

geográficos, onde se representam “[...] agora categorias organizadas mentalmente e não 

mais visualmente ordenadas” (SANTOS, 2013, p. 33, grifo nosso). 

Martinelli (2008, p.194 apud Santos, 2013, p. 33) aponta o mapa como: 

 

[...] expressão do raciocínio que seu autor empreendeu diante da 

compreensão da realidade, apreendida a partir de um determinado ponto de 
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vista: sua opção de entendimento do mundo. É a confirmação de uma 

postura metodológica na elaboração de Cartografia temática. 

 

Data-se do fim do século XVI o período embrionário dos mapas temáticos elaborados 

para representar assuntos relacionados com fins aplicativos. Sua afirmação definit iva dá-se no 

final do século XVIII “[...] com a sistematização dos vários ramos de estudos consolidados a 

partir de uma divisão do trabalho científico” (SANTOS, 2013, p. 35). 

Podemos considerar a Cartografia Descritiva como um marco na transitoriedade da 

representação topográfica para a representação temática mais específica, despontando “[...] 

um caráter eminentemente prático para a Cartografia emergente” (SANTOS, 2013, p. 34). 

Nesta concepção, Martinelli (2008, p. 195 apud SANTOS, 2013, p. 34) fala sobre a 

gênese da Cartografia Temática e que sobre o seu papel, destacando: 

A cartografia temática nasce, assim, essencialmente positivista, pronta a 

atender a exigência da concepção filosófica e metodológica dos vários ramos 

científicos da época. Sempre foi seu papel mapear o conhecimento empírico, 
aparência dos fenômenos, a partir de observações e mensuração palpáveis da 

realidade, tendo em vista fornecer um instrumental adequado à descrição, 

enumeração e classificação dos acontecimentos. 

 

Hoje, falar em Cartografia e em Cartografia Temática, requer atenção ao mapa, seu 

processo de elaboração e contexto social no qual se insere. Sob esta perspectiva, a definição 

atual e mais aceita sobre Cartografia é a proposta pela Associação Cartográfica Internacional - 

AIC em 1989, onde a Cartografia pode ser compreendida como: “Organização, apresentação, 

comunicação e utilização da geoinformação nas formas visuais, digital ou tátil que inclui 

todos os processos de preparação de dados, no emprego e estudo de todo e qualquer tipo 

de mapa” (SANTOS, 2013, p. 35 apud TAYLOR, 1991, grifo nosso). 

Santos (2013, p. 36) aponta que a diferenciação entre cartografia topográfica e 

temática, se dá pelos objetivos, métodos e técnicas que são empregadas na elaboração e 

composição de mapas e qualificação dos profissionais incumbidos de realizá-los. 

Para Lacoste (1976 apud MARTINELLI, 2008, p. 197 apud SANTOS, 2013, p. 34-

35), o mapa temático “[...] reportaria certo número de conjuntos espaciais resultantes da 

classificação dos fenômenos que integram o objeto de estudo de determinado ramo específico, 

fruto da divisão do trabalho científico”.  

É neste sentido, dado por Lacoste, que consideramos que este termo foi utilizado no 

campo da Ciência da Informação, para explicitar as atividades científicas realizadas por um 

campo da Ciência, como apresentaremos adiante.   
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3.2  A Cartografia na Ciência da Informação 

 

Kobashi, Díaz e Santana (2014, p. 38) explicam que uma cartografia da atividade 

científica pode ser fundamentada na metáfora da escavação arqueológica de dispositivos 

proposta por Focault (1986, 2000) “[...] explorada heuristicamente nos métodos 

bibliométricos de exploração de bases de dados.” (ALVARENGA, 1998; KOBASHI; 

SANTOS, 2008)”. 

Sob esta perspectiva, a cartografia da atividade científica se baseia na exploração de 

bases de dados através “[...] da escavação sistemática de bases de dados para identificar, 

descrever e interpretar as informações que nelas se encontram armazenadas” 

(KOBASHI; DÍAZ; SANTANA, 2014, p. 38, grifo nosso). 

Amorim e Bräscher (2016) apresentam a Cartografia como um novo método para 

analisar um dado domínio e a situam como “[...] um método de identificação de paisagens 

(cenários) e, ao mesmo tempo, de criar passagens que atravessem essas paisagens”. 

Complementando este pensamento Zambenedetti e Silva (2011, p. 457 apud AMORIM; 

BRÄSCHER, 2016), afirmam que “a cartografia emerge como um novo modo de produzir 

conhecimento”. 

 Sobre a aplicabilidade de recursos visuais na apresentação de informações digitais, 

Kobashi, Díaz e Santana (2014, p. 48, grifo nosso) destacam que: 

[...] seus diversos formatos (gráficos, animações, multimídias, figuras 
interativas, mapas interativos) vêm sendo utilizados de modo crescente 

para identificar estruturas de campos científicos e visualizar as dinâmicas do 

desenvolvimento científico propriamente dito”. 
 

Quanto ao uso de mapas para organizar informações em bases de dados, Taylor (2010, 

p.9) explica que o “[...] mapa pode ser parte da base de dados destes novos sistemas, mas ao 

mesmo tempo, pode ser uma ferramenta importante para organizar a informação que estes 

sistemas contém”. 

Para Louise Guay (1990), os mapas “[...] costumam ser as ferramentas primárias para 

navegação, exploração e descoberta”. Hoje estes são instrumentos “[...] para navegação 

interativa por computador” que em outras palavras significa que “[...] nós estaremos 

navegando através do conhecimento. Os mapas têm nos fornecido uma maneira magnífica e 

dinâmica de aprender” (GUAY, 1990 apud TAYLOR, 2010, p. 9). 

Atualmente a Cartografia é um tema relevante, do qual diversas áreas do 

conhecimento se apropriam desta forma de mapeamento para representar dados de suas 
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pesquisas, sobretudo quando se pretende realizar estudos cientométricos visando uma reflexão 

sobre uma determinada área do conhecimento ou  uma temática. 
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4  CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO 

 

A classificação é uma atividade essencial ao profissional dos arquivos sendo 

primordial para compreensão do contexto de produção documental. Neste sessão, visitaremos 

os aspectos históricos e conceituais da função classificação no âmbito da Arquivologia. 

Pontuaremos as características que a distingue das classificações de outras áreas do 

conhecimento (subitem 4.1 Aspectos históricos e conceituais da Classificação). Dedicamos o 

segundo subitem aos instrumentos de gestão, ou seja, plano de classificação/quadro de arranjo 

(4.2 Os instrumentos de gestão documental).  

Sendo assim, estruturamos este item da pesquisa ressaltando os aspectos históricos e 

conceituais, bem como, seus instrumentos que refletem o pensamento arquivístico sobre esta 

temática constituindo numa forma lógica de exposição do conhecimento. 

Dentre os autores que fundamentam este item temos: Gonçalves (1998), Camargo; 

Bellotto (1996), Bellotto (2004), Rios; Cordeiro (2010), Schellenberg (2006), Simões; Freitas 

(2013), Marques (2010), Albuquerque (2016), Schmidt; Smit (2015), Sousa (2006 e 2014). 

Antes de entrarmos na discussão sobre Classificação de documentos de arquivo, 

ressaltamos que um nome importante na abordagem histórica sobre a temática supracitada é o 

Prof. Renato Tarciso Sousa. Observamos recorrente presença deste pesquisador e teórico na 

produção relacionada à Classificação de documentos de arquivo, sobretudo sobre sua origem 

sendo referenciado em várias publicações quando se trata de recontar a trajetória histórico-

conceitual da Classificação de documentos arquvísticos. 

 

4.1  Aspectos históricos e conceituais da Classificação  

 

Discorreremos a partir deste subitem a classificação enquanto função arquivística 

empregada na organização dos documentos de arquivo, suas peculiaridades que a diferencia 

perante as demais classificações, como adotada em bibliotecas e museus, além de seus 

instrumentos de gestão documental. 

A classificação no âmbito dos arquivos tem evolução relativamente recente pari passu 

com a evolução da disciplina Arquivística, como veremos ao longo desta explanação. Foram 

inúmeras as tentativas para classificar documentos, das quais a classificação de documentos 

foi objeto como destacam Rosseau e Couture (1998, p. 49 apud SOUSA, 2006, p. 123). 
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 A gênese da classificação de documentos arquivísticos é relatada por Sousa (2006) 

em seu estudo sobre esta temática que remonta através de sua trajetória conceitual a 

compreensão do seu desenvolvimento na literatura e no pensamento arquivístico. Não temos a 

pretensão de discorrer sobre de todo o processo evolutivo da classificação no âmbito dos 

arquivos, entretanto apontaremos alguns marcos e reflexões a respeito seguindo o recorte 

temporal proposto por este autor. 

O primeiro recorte histórico compreende desde a Antiguidade até o século XIX. A 

problemática de organizar os registros de suas atividades e desenvolver mecanismos capazes 

de ascender a seus conteúdos sempre foi uma demanda do Homem ao longo de sua trajetória 

(SILVA et al., 1999, p. 28 apud SOUSA, 2006, p. 122). 

A documentação crescia ao mesmo passo que as instituições e relações sociais se 

desenvolviam, contudo as primeiras menções sobre princípios e práticas de classificação só 

aparecem na Europa mais tardiamente (HÉON, 1999, p. 220 apud SOUSA, 2006, p. 122). 

A partir do século XVI dar-se conta de métodos de ordenação com base nas funções 

pelas quais se originavam os documentos sendo propostos por Jacob Von Rammingen
1
, 

compreendendo as seguintes divisões: documentos relacionados aos assuntos da soberania 

nacional; assuntos internos; assuntos externos, sendo o agrupamento primário dividido em 

dois grupos: documentos relacionados a assuntos gerais e outro com os relacionados a casos 

de pessoas ou instituições (DURANTI, 1995, p. 4-5 apud SOUSA, 2006, p. 122). 

A essa altura as grandes concentrações de arquivos que adotavam o sistema tradicional 

baseado no agrupamento de documentos de variadas origens em um mesmo local de guarda 

tomou vulto inesperado, “inclusive em entidades não governamentais” (SOUSA, 2006, p. 

122). Logo, esta forma de agrupamento, não atendia mais a esta dada realidade dos acervos 

documentais. 

A partir do século XVII, observaram-se os primeiros registros na literatura sobre 

conceito de classificação na Arquivística com o registro “dos primeiros manuais com normas 

escritas” (SILVA et al., p. 205-208 apud SOUSA, 2006, p. 123). Podemos considerar como 

primeiros elementos doutrinários desta área, os apontamentos encontrados no último volume 

                                                             
1 “Jacob von Ramingen, nobre alemão, [...] autor de dois manuais impressos em 1571 sobre o assunto, sob o 

título "Von der Registratur" ("O Registrador"), [...] e provavelmente foram escritos durante a primeira metade do 

século XVI. Podemos considerar tais manuais como os responsáveis pelo surgimento de uma tradição 

arquivística” (ARQUIVíSTICA, 2017). 
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da obra De Re Diplomática por Jean Mabillon
2
 que abarcou “[...] um método sistemático de 

investigação para determinar os fatos e eventos nos quais os documentos se inseriam e não 

noções sobre organização ou descrição” (DURANTI, 1995, p. 9 apud SOUSA, 2006, p. 123). 

Neste período utilizavam-se como base para a classificação: “locais, formas 

simbólicas, divisões por tipos de documentos ou por assuntos, a estrutura ou funções e 

atividade da instituição” (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 49 apud SOUSA, 2006, p. 123). 

As bases classificatórias eram metódicas e privilegiavam a ordenação cronológica. Há 

de se pontuar que em 1622 ocorreram de forma isolada iniciativas de classificação por origem 

dos conjuntos documentais. 

 Com a Revolução Francesa veio a institucionalização de um arquivo central do 

Estado que reuniu conjuntos documentais de origens diversas colocando a forma tradicional 

de organização dos documentos em cheque, ocasionando “[...] consequências desastrosas com 

a reodernação metódica dos documentos por meio de classificações anti-naturais, que 

adulteraram a organicidade original” (SILVA et al., 1999, p. 206 apud SOUSA, 2006, p. 

123, grifo nosso). 

Tais conjuntos documentais foram reunidos como um único conjunto documental e 

posteriormente dividido em cinco seções metódico-cronológicas: seção legislativa, seção 

administrativa, seção dominial, seção judiciária e seção histórica. 

 A classificação adotada no arquivo central francês era de base temática assim como as 

classificações adotadas em outras áreas do conhecimento, tendência importada dos grandes 

sistemas de classificação científica desenvolvidos na Zoologia, Botânica e Química que foi 

empregada na organização dos livros e também para os documentos de arquivo.  

Nesta perspectiva, o documento arquivístico era organizado em função de seu valor 

informativo, onde o conjunto documental era utilizado como fonte de pesquisa histórica, 

independente de seu contexto de produção. Em suma, a “[...] classificação, até as primeiras 

décadas do século XIX, refletia a “[...] a ótica historiográfica que predominava a esta época” 

(JARDIM; FONSECA, 1992, p. 34 apud SOUSA, 2006, p. 124) sendo elaborada sem levar 

em conta a origem administrativa dos documentos” e seu ferramental metodológico era de 

base temática (SOUSA, 2006, p. 124). 

É notória a influência na disciplina Arquivística de princípios e procedimentos 

“importados” de outras áreas do conhecimento, como História e Biblioteconomia, tidas como 

                                                             
2Também conhecido por “Dom Mabillon (1632-1707) foi um monge beneditino, erudito e historiador francês 

considerado o fundador da paleografia e da diplomática [...]” (JEAN MABILLON, 2017). 
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“suas parentes mais próximas”. Geralmente esta influência é vista de forma negativa sendo 

marcada pela transposição de tais princípios e procedimentos, sem critério crítico ou base 

teórica sólida, como apontaram Simões e Freitas (2013, p. 94). 

Nesta época, os arquivos foram “contaminados
3
” pelos modelos de classificação 

utilizados pela Biblioteconomia baseados em conteúdos, em assuntos, em unidades, em 

coleções e, a influência dos métodos de organização adotados pela História e suas ciências 

auxiliares, como o uso de critérios geográficos, cronológicos, onomásticos, etc. (SIMÕES; 

FREITAS, 2013, p. 95). 

Esta situação é de certo modo compreensível dado que os documentos de arquivo e de 

bibliotecas foram armazenados juntos durante muito tempo, e sua separação se deu de forma 

gradual, sendo os historiadores os principais utilizadores destes arquivos (HEREDIA 

HERRERA, 1991 apud SIMÕES; FREITAS, 2013, p. 95). 

O segundo período histórico vai do século XIX até os nossos dias. Este período foi 

marcado pelas discussões que versam sobre os princípios da classificação em arquivos. 

Importante lembrar que até o século XIX, o processo classificatório adotado nos arquivos era 

inspirado pelos sistemas classificatórios de outras áreas do conhecimento, como vimos acima, 

o princípio era cronológico e o método era por assunto/temático. 

Impulsionaram esta mudança: a criação das escolas arquivísticas e o sucesso da 

Revolução Francesa impulsionando a Arquivística para novos rumos. Com a Revolução 

Francesa, os documentos da nação francesa foram declarados públicos, abertos à consulta dos 

cidadãos. A partir desta perspectiva, leis e regulamentos foram criados para proteção do 

contexto de produção documental, onde 

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 
(DURANTI, 1995, p. 8 apud SOUSA, 2006, p. 125, grifo nosso). 

 

Instituem-se em 1841, na França, princípios que fundamentariam a Arquivologia. O 

Princípio de Respeito aos Fundos, se constitui como princípio elementar, também 

denominado Princípio da Proveniência, “[...] segundo o qual o arquivo produzido por uma 

                                                             
3 Expressão cunhada por Simões e Freitas (2013, p. 95) com expressão conceitual negativa utilizada para 

“denunciar um viciar, um corromper da disciplina Arquivística, pelos métodos e pelas técnicas de outras áreas do 

conhecimento”. 
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entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades 

produtoras” (DIBRATE, 2005, p. 136).  

Há de considerarmos que é a partir do estabelecimento do Princípio da Proveniência 

é que “[...] a Arquivologia se delineia enquanto área de conhecimento [...]”, onde tal princípio 

“[...] surge como resposta a problemas práticos junto aos arquivos, do Fazer, tendo como 

necessidade classificar documentos” para permitir sua organização (SCHMIDT; SMIT, 

2015, p. 2, grifo nosso). 

A classificação por fundos será imposta posteriormente como veremos mais a diante. 

Antes disto, na Itália (século XVIII), a organização documental deixa de ser realizada por 

séries/ espécies documentais para basear-se em uma tabela ou quadro de classificação feito a 

partir da funções/competências da instituição, tal instrumento foi denominado titolario, sua 

unidade base era o dossiê e suas subdivisões representadas por símbolos/notações 

(LODOLINI, 1993, p. 90-93 apud SOUSA, 2006, p. 125). Grosso modo, um embrião dos 

instrumentos de gestão documental que temos hoje (plano de classificação ou quadro de 

arranjo). 

Entre os séculos XVIII e XIX, a Espanha inaugura a preocupação com a classificação 

de fundos apontando independência teórica dos princípios classificatórios até então utilizados 

nas bibliotecas e dos critérios temáticos sob à ótica dos pontos de vista dos historiadores. Já 

em “[...] meados do século XIX impõe-se a teoria de respeito à origem [...]”, contudo, esta 

teoria nem sempre foi aliada à prática (HEREDIA HERRERA, 1991, p. 265 apud SOUSA, 

2006, p. 126). 

Ainda durante o século XIX, temos outro marco teórico da Arquivística internacional, 

a publicação do Manual da Associação dos Arquivistas Holandeses, por Müller, Feith e Fruin, 

em 1898. Instrumento no qual foram formulados princípios e procedimentos arquivísticos 

para organização e descrição dos arquivos na Europa sendo “[...] um primeiro esforço em prol 

da sistematização das bases da disciplina Arquivística” (SIMÕES; FREITAS, 2013, p. 94). 

Este manual foi composto por cem regras, que abrangiam orientações, princípios, 

conceitos, procedimentos e indicações relativos ao arranjo e descrição dos documentos 

arquivísticos. Tais regras foram sistematizadas em função das “características dos registros 

documentais e das estruturas administrativas de sua época”, entretanto não continha regras 

para avaliação de documentos (SOUSA, 2006, p. 127). 

Segundo Sousa (2006, p. 127) sua criação se deu com base na experiência dos 

arquivistas holandeses em arquivos permanentes de documentos públicos elaborados até 
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1813. Trouxe a tona uma preocupação com a classificação interna dos fundos estabelecendo 

princípios teóricos e regras práticas para tal. Dá-se conta de teorização sobre classificação de 

documentos de arquivo em mesmo nível somente após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo 

nos Estados Unidos com T. R. Schellenberg. 

Até 1930, o pensamento arquivístico europeu pode ser delimitado de acordo com duas 

questões, a saber: a origem dos princípios arquivísticos emergindo em função de solucionar 

problemas de organização e descrição de documentos muito antigos e,  ainda, a questão destes 

princípios refletirem “a época e lugar dos autores e o tipo de documentos trabalhados”. 

Representando esta linha de pensamento destacam-se os seguintes autores: os arquivistas 

holandeses, Müller, Feith e Fruin, o italiano Eugenio Casanova e principalmente, Hilary 

Jenkinson, que exigia que fosse mantida de forma absoluta a “ordem original dos documentos 

recebidos das administrações, sem nenhuma intervenção de avaliação ou classificação” 

(COOK, 1996, p. 5 apud SOUSA, 2006, p. 128, grifo nosso). 

Uma nova vertente surge dentro do pensamento arquivístico em face da realidade 

documental dos Estados Unidos, onde se buscava solução para gestão de massas documentais 

cada vez maiores, onde destaca-se Schellenberg e sua experiência com os esquemas 

classificatórios de arquivos correntes. 

 Surge um novo conjunto de preocupações, dentro desta perspectiva destaca-se 

Theodore Schellenberg que fazia distinção entre as operações nos arquivos de escritório e nos 

arquivos históricos onde afirma que “os princípios que se aplicam ao arranjo de documentos 

públicos num arquivo de custódia devem ser distintos dos princípios [...] os quais se aplicam 

ao arranjo dos mesmos nas próprias repartições de origem” (SCHELLENBERG, 2006, p. 

239). Contudo já esclarecemos anteriormente que nesta pesquisa não diferenciamos a 

classificação dos documentos correntes dos permanentes. 

Nesta perspectiva americana, Schellenberg (2006, p. 94-95) formula três observações 

sobre a classificação de documentos, vale lembrar que sua experiência era voltada aos 

documentos da administração pública, a saber: 

a) só em casos excepcionais os documentos públicos dever ser 

classificados em relação aos assuntos que se originam da análise de 
determinado campo do conhecimento (referem-se a materiais de pesquisa, de 

referência e similares); 

b) os documentos públicos podem ser classificados em relação à 
organização. Podem ser fisicamente separados em várias seções de um 

órgão, isto é, pode ser descentralizados [...] ou se são fisicamente mantidos 

num ponto central, pode-se conseguir o agrupamento por serviços, segundo 

um plano de classificação; e  
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c) os documentos públicos geralmente devem ser classificados em 

relação à função. Resultam de uma função, são usados em relação a uma 

função e devem, portanto, ser classificados de acordo com esta. 

  

É desaconselhável a divisão de classes organizacionais devido à fluidez estrutural das 

organizações modernas, assim não se constitui em base segura para a classificação de 

documentos. Indica que a classificação de documentos deve se basear na função, como 

afirmou no item ‘c’ descrito acima. Esclarece ainda que tais classes devem ser criadas a 

posteriori e não a priori concomitante à criação dos documentos quando da execução das 

funções (SCHELLENBERG, 2006, p. 95). 

Em relação às observações acima, Sousa (2006, p. 128-129) complementa a 

classificação dos documentos no âmbito dos arquivos não considera, inicialmente, o princípio 

da proveniência e se assemelha a classificação dos livros adotada em bibliotecas; o segundo 

considerava o princípio da proveniência para fins de ordenação tanto dos documentos 

públicos quanto para as coleções de manuscritos e o terceiro se constitui numa extensão no 

uso do princípio da proveniência, em duas instâncias: “arranjo dos documentos segundo sua 

origem numa entidade orgânica; e de acordo com a origem numa atividade orgânica”.  

É consensual para os arquivistas a manutenção da organicidade e a unidade dos fundos 

de arquivo, porém a classificação interna dos fundos adotava como critério períodos 

cronológicos ou assuntos/matérias. Pouco a pouco, esses critérios para classificação interna 

dos fundos foi se baseando nas estruturas administrativas e, recentemente nas funções e 

atividades do produtor do fundo de arquivo, como ocorre nos arquivos canadenses dada à 

fluidez das estruturas administrativas (HÉON, 1999, p. 241 apud Sousa, 206, p. 130) . 

Mais uma questão terminológica envolve a Classificação de documentos de arquivo. 

Este mesmo autor canadense aponta que existem diversidade de termos para expressar os 

níveis de classificação, mas sem que haja um consenso, são eles: categoria, classe, divisão e 

subdivisão (arquivos correntes) e série, subsérie, sub-subsérie e dossiê (arquivos 

permanentes).  

No Brasil, estes níveis são representados por outros termos, que variam em função das 

diferentes propostas que foram desenvolvidas para a a gestão de documentos de arquivo, onde 

destacam-se as metodologias do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP e do 

Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ. 

 O SAESP é coordenador geral da implantação de uma política arquivística na 

administração pública paulista, neste sentido, desenvolve dois manuais no intuito reduzir o 

acúmulo de documentos da administração pública paulista. Um manual dá instruções para 
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aplicação do plano de classificação das atividades-meio que o próprio SAESP desenvolveu. O 

outro manual explica como elaborar o plano de classificação de atividades-fim, onde os 

órgãos e entidades, podem criar seus próprios planos sob a orientação técnica do Arquivo do 

Estado de São Paulo (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017). A 

metodologia adotada no Plano do SAESP é fundamentada no contexto de produção 

documental e conta com os seguintes níveis de classificação: função, subfunção, atividade, 

chegando-se  ao documento (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2005, 

p. 54). 

 A sistematização desenvolvida pelo CONARQ para classificar os documentos de 

arquivo da administração pública federal, apresenta a seguinte estrutura: classe, suclasse, 

grupo e subgrupo. Sousa (2004, p. 57) explica que o Código do CONARQ consiste em uma 

adptação do sistema decimal de Dewey, que é baseado em assuntos e segue a lógica adotada 

em bibliotecas, mas ressalta que tal adaptação traz alguns problemas . Alerta que não “[...] 

podemos, pelo risco de desrespeitar princípios fundamentais e reconhecidos 

internacionalmente, tratar como semelhantes objetos (informações) que são originalmente 

diferentes” (SOUSA, 2004, p. 57). 

A classificação tendo por base o princípio da proveniência também é defendida pela 

espanhola Heredia Herrera (1991, p. 267-270 apud SOUSA, 2006, p. 130, grifo nosso) que o 

divide em dois níveis: “o primeiro é identificado pela estrutura ou funcionamento da 

instituição e corresponde às seções e subseções; o segundo nível equivale às séries 

documentais, isto é, aos testemunhos das atividades derivadas daquela estrutura”. Tal divisão 

ocorre em decorrência de seu entendimento acerca da classificação que é definida segundo 

esta autora como “o agrupamento hierárquico das séries documentais relacionadas aos 

órgãos ou funções desenvolvidas por uma instituição ao longo de sua gestão”.   

No Brasil, segue este mesmo pensamento, Bellotto (2004, p. 147)  que propõe o 

modelo orgânico estrutural como basilar para fixação de fundos de arquivos, explicando que 

os “documentos de cada uma das unidades da primeira escala hierárquica de um dado nível 

administrativo que vêm a constituir o fundo, cuja a denominação deve coincidir com a da 

unidade”. A estrutura organizacional também determinará o arranjo interno, seguida pela 

tipologia (espécie documental em detrimento da atividade que a originou). 

Fechando esse olhar sobre a trajetória da Classificação de documentos de arquivo, o 

autor canadense, Michel Roberge apresenta uma ousada proposta para classificação universal 

de documentos administrativos no ano de 1985. Para ele os documentos administrativos são 
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aqueles que a organização necessita para cumprir seu mandato e suas funções acumulados em 

função das atividades-meio (recursos humanos, financeiros e materiais) e atividades-fim 

(atividades específicas ao mandato e às funções). Fundamentada nos princípios da 

anterioridade e identificação detalhada (do geral para o específico) sendo estruturada em sete 

níveis hierárquicos. Inspirada nos princípios desenvolvidos por Zygmunt Dobrowolski, 

referência nas técnicas documentárias. Seria possível sua aplicação se a execução das 

atividades e a produção das tipologias documentais fossem as mesmas em vários países, 

porém na prática isto não ocorre (ROBERGE, 1992, p. 28 apud SOUSA, 2006, p. 131). 

O princípio da proveniência, base da teoria arquivística, por si só configura-se em 

obstáculo para elaboração de uma classificação universal em arquivos. Dele originam-se três 

conceitos fundamentais que são empecilhos para esta proposta classificatória, a saber: 

documento de arquivo, arquivo
4
 e Classificação de documentos de arquivo (MARTÍN-

POZUELO CAMPILLOS, 1995, p. 94-97 apud SOUSA, 2006, p. 131). 

Aferimos que classificação no âmbito dos arquivos evoluiu recentemente assim como 

a própria evolução da disciplina Arquivística, nos últimos cem anos. Simões e Freitas (2013, 

p. 94) corroboram com Sousa com a ideia de que tal período foi marcado, grosso modo, por 

dois momentos gerais, pontuando que estes são marcados pela dependência ou independência 

desta área em relação a outras áreas do conhecimento. Visitado o panorama histórico 

partiremos para o conceito da Classificação de documentos de arquivo, bem como seus 

objetivos. 

Antes de apresentarmos uma definição propriamente dita, faz-se necessário esclarecer 

que a literatura arquivística apresenta dois conceitos diferentes para definir esta mesma 

operação lógica e sistemática, sendo: classificação e arranjo.  Podemos considerar que “o 

procedimento básico é mesmo: definir grandes classes abstratas que correspondem, de forma 

coerente e articulada, às funções e atividades do organismo em questão, no período recoberto 

pela documentação a ser organizada” (GONÇALVES, 1998, p. 10). 

A adoção destes conceitos justifica-se em função do uso dos documentos arquivísticos 

em suas diferentes idades (corrente e permanente), como compreendia Schellenberg (2006, p. 

239), os princípios para arranjo de documentos públicos sob custódia deveriam ser diferentes 

                                                             
4 Arquivo - “1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou 

privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. 

suporte Ver também fundo” (Ibid., p. 27). Fundo “Conjunto de documentos de documentos uma mesma 

proveniência. Termo que equivale a arquivo(1) ” (Ibid., p. 97). 
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dos princípios adotados nos documentos nas repartições, tanto que em sua obra Arquivos 

Modernos (2006), o autor dispõe de diferentes capítulos para tratar desta temática sendo um 

item dedicado ao tratamento dos documentos de uso corrente (capítulo 7) e outro ao arranjo 

dos documentos de uso permanente (capítulo 14). 

Gonçalves (1998, p. 11, grifo nosso) explica que esta dualidade conceitual é 

consagrada na Arquivística brasileira. Suas definições deixam clara tal distinção, cuja 

“classificação corresponderia às operações técnicas destinadas a organizar a documentação 

de carácter corrente, a partir da análise das funções e atividades do organismo produtor de 

arquivos”. E o arranjo “englobaria as operações técnicas destinadas a organizar a 

documentação de caráter permanente”. 

Elucidando tal problemática cumpre relatar que a terminologia arquivística brasileira 

adotou mui comumente, o termo arranjo importando a tradução do termo inglês 

arrangement. Vale esclarecer que na prática arquivística este termo serve para “desgignar a 

organização dos documentos nos arquivos de terceira idade” embora “os estudiosos  da 

terminologia arquivística brasileira” compreende  que “o termo “classificação” deve ser 

usado para os documentos tanto em idade corrente quanto em idade permanente” 

(BELLOTTO, 2004, p. 135, grifo nosso).  

Cumpre esclarecer que “o tipo de uso que se faz dos conjuntos documentais altera-se 

com as idades, ou melhor, novos usos vão sendo agregados, mas essa é uma questão a ser 

resolvida por outra função arquivística: a descrição” (SOUSA, 2014, p. 5). Diante do exposto, 

compreendemos os dois termos como equivalentes, e assim, serão considerados neste estudo.  

Vejamos o que o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística nos diz sobre a 

classificação: 

1 Organização dos documentos de um arquivo(1) ou coleção, de acordo 

com um plano de classificação, código de classificação ou quadro de 

arranjo. 

2 Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da 

categoria de assunto sob a qual sejam recuperados, podendo-se-lhes 

atribuir códigos. 

3 Atribuição a documentos, ou às informações neles contidas, de graus de 

sigilo, conforme legislação específica. Também chamada classificação de 

segurança. Ver também desclassificação, documento classificado e 
documento sigiloso (DIBRATE, 2005, p. 49, grifo nosso). 

 

Atentemos para os enunciados contidos nos dois primeiros itens deste verbete, pois, 

trazem a noção de classificação aplicada a organização dos documentos e enquanto processo, 

enumerando suas etapas. O enunciado três pode ser dispensado, pois sua definição trata da 
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restrição ao acesso aos documentos em função de seu conteúdo informacional que não é o 

foco deste estudo. 

Para Bellotto e Camargo (1996, p. 16), a classificação de documentos de arquivo 

compreende uma “sequência de operações que, de acordo com as diferentes estruturas, 

funções e atividades da entidade produtora, visam a distribuir os documentos de um arquivo”.  

A Classificação de documentos de arquivo tem por objetivo tornar visíveis as funções 

e as atividades do organismo produtor do arquivo, evidenciando as ligações entre seus 

documentos. Uma operação de natureza lógica que se dá  

“a partir da análise do organismo produtor de documentos de arquivo, 

são criadas categorias, classes genéricas, que dizem respeito às 

funções/atividades detectadas (estejam elas configuradas ou não em 

estruturas específicas, como departamentos, divisões etc.)” 

(GONÇALVES, 1998, p. 12). 

 

O contexto de produção documental deve ser a base para Classificação de documentos 

de arquivo com vistas a refletir e assegurar o caráter orgânico da documentação, “de modo a 

refletí-lo e, ao mesmo tempo, assegurar o caráter orgânico da documentação”. Entenda-se o 

conceito de organicidade arquivística 

 

[...] como a característica segundo a qual os documentos refletem a estrutura, 

as funções e as atividades de sua entidade acumuladora, em suas relações 

internas e externas 1 – dá a entender a intrínseca (e necessária) afinidade da 
organização dos documentos com seu produtor arquivístico (MARQUES, 

2010). 

 

Na Arquivologia, a classificação foi reconhecida pelos canadenses (Couture, 1999) 

como uma das sete funções arquivísticas
5
. E, hoje, podemos entendê-la como uma função 

matricial do que-fazer arquivístico. O coração das práticas arquivísticas, que para Lopes 

(1996) é formado pelas funções classificação, avaliação e descrição, tem a classificação como 

ponto de partida para a realização das outras duas funções (SOUSA, 2014, p.4). 

Sob esta perspectiva, a Classificação de documentos de arquivo fornece base para 

avaliar ou descrever documentos de arquivo, ou seja, a descrição e a avalição necessitam da 

Classificação de documentos de arquivo para se desenvolverem. Mantém com estas duas 

funções uma relação de “precedência e complementaridade” que se explica a seguir.  

                                                             
5 As sete funções do arquivo: produção, aquisição, classificação, avaliação, descrição, preservação e acesso 

(ROSSEAU; COUTURE, 1998 apud SIMÕES; FREITAS, 2013, p. 99). 
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Para descrever/representar a informação a arquivística é preciso levantar informações 

relativas ao “contexto, o conteúdo e a estrutura dos conjuntos documentais” e, tais 

informações são “viabilizadas pelo processo de classificação e ordenação dos documentos” 

cabendo realizar a descrição de documentos previamente classificados, pois 

a classificação nos dá uma clara visão do contexto de produção dos 

documentos, dos seus agentes e das suas atividades e ações, bem como da 

sua disposição dentro de uma determinada estrutura, por outro, não nos 
fornece pormenores do conteúdo dos documentos. Esta tarefa toca à 

descrição (SIMÕES; FREITAS, 2013, p. 99).  

 

A avaliação de documentos de arquivo consiste em determinar quais documentos 

deverão permanecer e até quando, bem como, selecionar aqueles que poderão ser eliminados e 

em que prazo isto deve ocorrer, tudo em conformidade com os dispositivos administrativos e 

jurídico-legais específicos de seu país e contexto arquivístico. Para que seja realizada tal 

seleção de documentos, Simões e Freitas (2013, p. 100-101) esclarecem é necessário que 

determinadas ações inerentes ao processo classificatório ocorram, tais como: 

A identificação das atividades e das funções principais do organismo 

produtor dos documentos, e a consequente utilização desta base no ato de 
fixação e de valoração das séries documentais, - contribuem efetivamente 

para a realização da avaliação de documentos. [...] a própria construção da 

tabela de seleção, que norteia todo o processo, é feita com base na 

identificação preliminar dos conjuntos documentais, sendo este um objeto da 
classificação. 

 Deste modo fica evidente que a relação entre as funções de classificação e avaliação 

de documentos de arquivo. 

Há outros conceitos relacionados à classificação de documentos de arquivo, logo, 

aprofundar o conhecimento sobre a mesma demanda a apreensão do significado e do uso de 

importantes conceitos relacionados a este processo classificatório. Sousa (2014, p. 6, grifo 

nosso) os descreve como conceitos chave para compreensão desta função arquivística, a 

saber: “[...] classificação, ordenação
6
, arquivamento

7
, codificação e instrumento de 

classificação”. O primeiro conceito já se visitou no início deste item. Sobre demais conceitos 

trataremos a respeito deles no próximo subitem desta sessão, exceto sobre arquivamento.  

 Importante esclarecer que devemos considerar o conjunto documental acumulado 

desde sua gênese para fins classificatórios, independentemente das fases dos documentos de 

                                                             
6 “ordenação [...] forma de disposição dos tipos documentais dentro das divisões estabelecidas no esquema de 

classificação” (SOUSA, 2014, p. 6).  
7 “arquivamento [...] ação física de colocar os documentos em pastas ou caixas orientada pelo esquema de 

classificação e pela ordenação definida” (SOUSA, 2014, p. 6).  

. 
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arquivo (corrente, intermediária e permanente), pois “foram concebidas por uma razão 

prática, sempre se referem ao mesmo conjunto e ao mesmo sujeito criador. E a separação 

física, que consideramos necessária, não pode ser justificativa para uma separação intelectual” 

(SOUSA, 2014, p. 6). 

É necessário compreender que o objetivo da classificação é mais amplo, segundo 

Sousa (2014, p.1) além de fornecer as bases para outras funções arquivísticas, através da 

identificação do conjunto, esta não é sua única finalidade, vale frisar que a classificação, 

viabiliza o acesso aos documentos e informações de arquivo. 

Indolfo (2007, p. 45) afirma que: 

A classificação refere-se ao estabelecimento de classes nas quais se 

identificam as funções e as atividades exercidas, e as unidades 

documentárias a serem classificadas, permitindo a visibilidade de uma 

relação orgânica entre uma e outra, determinando agrupamentos e a 

representação, sob a forma de hierarquia, do esquema de classificação 

proposto. 

 

Outro ponto para a compreensão da Classificação de documentos de arquivo consiste 

em identificar sobre que tipo de informação ela se debruça. Tomando por base uma 

perspectiva orgânica-funcional onde o estatuto probatório do documento arquivístico “não se 

dá pela natureza do assunto, mas sim pela natureza contextual”, logo é possível afirmar, à luz 

da teoria arquivística que “as informações de contexto são as mais significativas” 

(SCHMIDT; SMIT, 2015, p. 3).  

Reforçando a importância das informações contextuais, Gonçalves (1998, p. 11-12, 

grifo nosso) afirmam que “o procedimento técnico da classificação alcança, portanto, os tipos 

documentais (identifica-os e os articula-os entre si), mas considera sobretudo a forma e as 

razões que determinaram sua existência (como e por quê foram produzidos)”.  

Entretanto, há de se considerar a coexistência de outras informações quando se discute 

recuperação, acesso e uso de documentos arquivísticos, sendo: 

1. a informação contida nos documentos; 2. a informação produzida 

pelo arquivo através da descrição e da classificação e que cumpre dupla 

função: contextualizar os documentos em termos de proveniência e atividade 

na qual se enquadram e, ao mesmo tempo, distinguir os documentos ou 

conjuntos de documentos dos demais através da descrição e classificação. O 
trabalho de organização da informação é executado através de duas 

operações básicas – a agregação em conjuntos e a consequente diferenciação 

entre conjuntos; 3. a informação produzida pelo arquivo para documentar as 
transações efetuadas sobre os documentos de modo a preservar sua 

autenticidade e valor probatório; 4. e, potencialmente ainda, uma 

informação, igualmente produzida pelo arquivo, sobre a história do órgão 
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acumulador (SMIT, 2015, p. 20 apud SCHMIDT; SMIT, 2015, p. 3-4, grifo 

nosso). 

 

Schmidt e Smit (2015, p. 4, grifo nosso) esclarecem que as informações que 

fundamentam a Classificação de documentos de arquivo são as “informações de contexto 

(de fora) e de conteúdo (de dentro)”,  “informações inerentes aos documentos de arquivo, 

objeto a ser classificado”. Tais informações de contexto provêm da aplicação do princípio da 

proveniência e da ordem original que se estabelecem pelas funções e atividades que originam 

os documentos. “Para conhecê-las, precisamos saber quem produziu o documento, como, por 

que, para que e quando” (SCHMIDT; SMIT, 2015, p. 4). As demais informações referem-se à 

gestão, processos e atividades realizadas pelo arquivista em seu fazer.  

Embora sejam complementares, as duas linhas informacionais do documento 

arquivístico, “as de fora e as de dentro”, cumprem papéis distintos e, em se tratando de 

classificação, a identificação contextual deve ser priorizada. Sob esta ótica as autoras definem 

que o objetivo da Classificação de documentos de arquivo consiste em “atribuir sentido aos 

documentos, ou seja, inseri-los em seu contexto de produção, pois somente contextualizados 

cumpre sua função” (SCHMIDT; SMIT, 2015, p. 4). 

Vale reforçar a importância da classificação para manutenção do vínculo arquivístico, 

pois sem ela “[...] fica nebulosa a característica que torna os documentos de arquivo 

peculiares e diferenciados em relação aos demais documentos: organicidade. Nenhum 

documento de arquivo pode ser plenamente compreendido isoladamente e fora dos quadros 

gerais de sua produção” (GONÇALVES, 1998, p.12). 

Sobre a importância do contexto, Schmidt e Smit (2015, p. 4), colocam que essa 

“informação contextual é essencial - pedra de toque – para classificar/organizar os 

documentos e para recuperá-los”, e situam que a classificação enquanto função arquivística 

ocupa-se em 

representar as informações de fora de modo a garantir os vínculos, o 

caráter orgânico e consequentemente o valor primário e probatório do 

documento de arquivo. Trata-se do elemento caro à área, pois é o que 

atribui identidade e autonomia ao conhecimento arquivístico 
(SCHMIDT; SMIT, 2015, p. 4, grifo nosso). 

 

Sousa (2014, p.19) aponta que diante do atual “cenário grandes volumes documentais 

e de uma, cada vez maior, complexidade na operação das organizações contemporâneas”,  

onde o instrumento de gestão de documentos arquivísticos, fruto da função classificação, não 

pode se limitar apenas  ao “propósito de manter o vínculo arquivístico relegando a um 
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segundo plano a questão primordial, também, de recuperação dos documentos e informações” 

(SOUSA, 2014, p.19).  

Em relação aos documentos digitais que são cada vez mais frequentes nos arquivos 

cuja responsabilidade é dos respectivos produtores, vislumbra-se ser vantajosa a coordenação 

entre as funções arquivísticas de classificação e descrição de documentos eletrônicos. Sob esta 

ótica podemos considerar que a classificação cumpre o objetivo de organizar a informação 

além de contribuir para representá-la (SIMÕES; FREITAS, 2013, p. 100). 

Sobre o acesso da informação nos arquivos, Schmidt e Smit (2015, p. 4) esclarecem 

que os arquivos demandam representar os dois tipos de informação de contexto e conteúdo, 

pois juntas favorecem “que os arquivos preencham seu papel social, ou seja, a organização do 

acesso a um determinado tipo de informação”. 

Compreendemos que o objetivo da classificação precisa ser ampliado. Faz-se 

necessário compreender três questões elementares à operação da classificação dos 

documentos de arquivos, a saber: 

[...] os objetivos da classificação não podem ficar confinados somente à 
preservação do vínculo arquivístico, ela precisa auxiliar de maneira 

importante na recuperação dos documentos, que é uma exigência atual 

nas organizações contemporâneas;  

[...] reconhecer a limitação da classificação funcional (as dificuldades de 

sua aplicação no dia-a-dia) para a recuperação rápida e eficiente dos 

documentos e informação, principalmente no momento em que os 

documentos têm valor primário (fases corrente e intermerdiária);  
[...] não podemos nos furtar à heterogeneidade e à multiplicidade 

informacional contida nos documentos de arquivo. Esse é o gancho 

importante para transformar um sistema de controle de documentos em um 

sistema de informação. (SOUSA, 2014, p. 21, grifo nosso) 

 

 

É preciso considerar ainda as mudanças na forma de buscar a informação advinda com 

a internet e seus motores de busca, e as dificuldades na operacionalização da classificação, 

sobretudo nos ambientes de trabalho, “limitam o papel da classificação no acesso aos 

documentos de arquivo”, onde “a classificação não pode responder mais sozinha pela 

importante e atualizada tarefa de busca à informação contida nos documentos de arquivo” 

(Sousa, 2014 p. 19-20). 

É unanime o papel da classificação na manutenção do vínculo arquivístico. O que se 

coloca é o desafio de equilibrar a “preservação do vínculo arquivístico com uma maior 

eficiência na recuperação dos documentos e informações de arquivos” (Sousa, 2014 p. 19-20), 

onde a classificação não deve se limitar apenas ao acesso aos documentos. Nesse sentido, há 
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de se fazer um “esforço está em agregar novas formas de busca, respeitando esse vínculo 

arquivístico e permitindo que as várias formas de explorar o potencial informativo dos 

arquivos (informação contida no próprio documento e informação contextual, obtida do 

conjunto de documentos acumulados em uma transação) sejam alcançadas” (Sousa, 2014 p. 

19-20, grifo nosso). 

Diante disto, Albuquerque (2016) considera que a consequência da Classificação de 

documentos de arquivo: 

é a atividade que elabora, a partir de uma concepção intelectual, a 

articulação e identificação dos tipos documentais entre si e estuda a forma 
como estes foram produzidos, para que sua existência seja determinada e, a 

partir daí, se materializar no instrumento Plano de Classificação, que espelha 

a estrutura, funções e atividades de determinado órgão produtor 

(ALBUQUERQUE, 2016).   

 

Quanto à “materialização” deste processo classificatório dos documentos arquivísticos 

se traduz em estrutura/esquema sistemático, onde “a hierarquia entre as classes e subclasses 

aparece representada espacialmente”, estes instrumentos são denominados: plano de 

classificação ou quadro de arranjo que veremos no próximo subitem. 

 

4.2  Os instrumentos de gestão documental 

 

Vimos que o Princípio da Proveniência em “seus dois níveis de desdobramento, o 

respeito aos fundos e a ordem original, é a base de todo trabalho de classificação em arquivos, 

por trazer em seu bojo a necessidade de conhecimento do sujeito criador do arquivo, quer seja 

pessoa física ou jurídica”, onde “o plano de classificação fornece a prova tangível da 

aplicação do princípio de respeito aos fundos de arquivos” (SOUSA, 2007; HÉON, 1995 

apud RIOS; CORDEIRO, 2010, p. 128- 129).  

Diante disto, entendemos que a origem da Classificação de documentos de arquivo 

está na discussão do respeito aos fundos e a ordem original. Conforme se observa em 

Alburquerque e Magio (2013): 

Os princípios da proveniência e de respeito à ordem original 

encontram-se no cerne da concepção da Classificação de documentos 

de arquivo. O princípio da proveniência ou respeito aos fundos se 

refere aos interesses externos, ou seja, demanda que os profissionais 

se atentem ao organismo produtor, englobando suas funções, fato que 

determinará o porquê da criação daquele documento, seu conteúdo e 

seu posterior uso como documento histórico. Já o princípio de ordem 

original incide no fato de resguardar os documentos com sua ordem 
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original nos fundos e evitar que estes sejam tratados à luz de 

classificações por temas ou matérias, o que dificulta e mesmo acaba 

com as verdadeiras origens dos documentos. 

 

Do mesmo modo que a literatura arquivística utiliza dois termos diferentes para definir 

o mesmo procedimento básico, a operação lógica que estabelece classes, nomeando-a como 

classificação ou arranjo, em função das diferentes idades dos documentos arquivísticos, seus 

respectivos instrumentos, os produtos desta operação são cunhados nesta perspectiva, como: 

plano de classificação, para os documentos correntes ou quadro de arranjo, para 

documentos permanentes.  

Vale pontuar que existem outros termos para este instrumento: código de classificação 

de documentos de arquivo, quadro de classificação, código de classificação, plano de arranjo, 

esquema de classificação, tabela de classificação, todavia ficaremos com os termos mais 

consagrados que destacamos anteriormente (RIOS; CORDEIRO, 2010, p. 125-126). 

Vejamos as definições que o dicionário técnico da área apresenta em relação aos 

termos consagrados na literatura arquivística, a saber: 

 

Plano de classificação - 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. 

(DIBRATE, 2005, p. 131) 

 
Quadro de arranjo - Esquema estabelecido para o arranjo dos documentos de 

um arquivo, a partir do estudo das estruturas, funções ou atividades da 

entidade produtora e da análise do acervo. Expressão acervo adotada em 
arquivos permanentes. (Ibid., 2005, p. 141) 

 

Gonçalves (1998, p. 12) esclarece que as condições do tratamento técnico da 

documentação são bem diferentes, mas não ao ponto de se justificar a adoção de outra 

denominação, pois os procedimentos são os mesmos. Além disto, ambos possuem a mesma 

finalidade que consiste em “traduzir visualmente as relações hierárquicas e orgânicas 

entre as classes definidas para a organização da documentação” destacando que nos 

“documentos de caráter permanente, tais classes recebem o nomes específicos: grupos, 

subgrupos a séries” (GONÇALVES, p. 14, grifo nosso).  

A função classificação é primordial para o que fazer do arquivista. De forma prática, 

Gonçalves (1998, p. 15-26) enumera como classificar os documentos de arquivo, sendo 

descritas procedimentos:  
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 Identificação dos documentos 

 Estudo do contexto de produção do arquivo 

 Elaboração do plano de classificação  

 

A identificação dos documentos consiste na primeira etapa e, para realiza-la é 

necessário conhecer os elementos característicos dos documentos, e assim, identificar e 

caracterizar o documento de arquivo, sendo observados os seguintes elementos: espécie, tipo, 

forma, formato e conteúdo do documento. Além disto, a observância destes elementos auxilia 

na compreensão do contexto de produção documental fundamental à Classificação de 

documentos de arquivo (GONÇALVES, 1998,  p. 16). 

A própria noção de documento de arquivo nos fornece subsídios para compreender a 

importância de se conhecer o contexto de produção documental, onde o documento de 

arquivo é “o documento que um determinado organismo - seja ele pessoa física ou jurídica - 

produz no exercício de suas funções e atividades”, por ‘produção’ entenda-se “tanto a 

elaboração do documento pelo próprio organismo, como a recepção e guarda” 

(GONÇALVES, 1998, p. 20). 

O estudo do organismo produtor deve voltar-se para sua estrutura e funcionamento a 

fim de se possam conhecer suas funções e atividades. A fonte de informação quando o 

produtor pode ser uma pessoa jurídica, será o próprio arquivo, onde se deve consultar 

documentação sobre sua criação, instalação, reformulação ou redirecionamento administrativo 

(instituição pública - legislação sobre sua estrutura, relatórios de atividades e atas/instituição 

privada - estatutos sociais relatórios de atividades, planos de metas, projetos institucionais). 

Tratando-se de pessoa física, consultar a documentação contendo informações gerais sobre a 

vida (currículos, diários), além de depoimentos de pessoas próximas (GONÇALVES, 1998, p. 

21). 

Ainda no estudo do produtor do arquivo, há de se detectar as funções primordiais deste 

organismo que compreende “atividades que deve cumprir de forma direta (atividades-fim), 

bem como, atividades que lhe servem como suporte (atividades-meio)”. É através desta 

“reunião lógica de funções e atividades, com a percepção de sua maior ou menor autonomia 

ou subordinação interna, permitirá a elaboração do plano de classificação” (GONÇALVES, 

1998, p. 21-22). 

Sobre a elaboração do plano, cumpre explicitar que a metodologia para a classificação 

dos documentos no âmbito dos arquivos  
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[...] deve-se assentar nesses traços e características que distinguem o objeto, 

não no seu formato (suporte) e nem na multiplicidade do conteúdo 

informacional (matéria ou assunto) que eles carregam. [...] entendemos que 
os princípios de divisão do conjunto (arquivo) devem ser procurados na 

própria gênese documental, no processo de criação, nas relações 

estabelecidas e na reprodução das conexões originais (SOUSA, 2014, p. 10). 

 

Quanto ao estabelecimento de classes para realizar a classificação nos arquivos, 

Schellenberg (2006, p 84, grifo nosso) aponta três elementos que devem ser considerados: a) 

a ação a que os documentos se referem; b) a estrutura do órgão que os produz; e c) o 

assunto dos documentos. Compreende que os documentos são fruto de uma ação e 

subdividem-se de forma natural em grupos de acordo com tais ações sendo estas classes 

denominadas por ele: funções, atividades e atos. A função refere-se às responsabilidades 

atribuídas ao organismo produtor para que cumpre os objetivos para qual foi criado. Cada 

função pode ser subdividida em várias atividades. A atividade se constitui em uma “série de 

ações” realizadas no desempenho de uma dada função, podendo “ser subdividida em diversas 

operações ou atos específicos”. 

Complementando o entendimento sobre função e atividade, vale apresentar suas 

conceituações, onde 

  

Função - 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. 

 

Atividade - Tarefa desempenhada por uma entidade coletiva para realizar 

cada uma das suas funções. Pode haver várias atividades associadas a cada 
função. Em certos casos, algumas atividades podem ocorrer sob diferentes 

funções. Atividades abraçam transações que, por seu turno, produzem 

documentos. São exemplos (para a função de recrutamento) seleção, lotação, 
monitoramento e avaliação (CIA, 2008 apud RIOS; CORDEIRO, 2010, p. 

129) 

 

Com base nos elementos função, organização e assunto, há três métodos para a 

classificação de documentos, a saber: funcional, organizacional e por assuntos. No método 

funcional, as classes representam as funções do organismo produtor do arquivo, enquanto que 

no organizacional refletem a estrutura deste organismo (setores, secretarias, departamentos, 

divisões). Vale esclarecer que os documentos arquivísticos devem ser classificados sob uma 

perspectiva orgânico-funcional sendo recomendado o método por assuntos apenas aos 
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documentos não-orgânicos, ou seja, que não provém da ação do organismo produtor, cuja a 

finalidade seja de referência, como esclarece Schellenberg (2006, p. 88-93, grifo nosso).   

Embora a classificação por contexto de produção funcional seja a recomendada para a 

realidade dos documentos arquivísticos, Schmidt e Smit (2015, p. 3) apontam que há “pouca 

elaboração teórica sobre a teoria da classificação funcional e fraca compreensão sobre os 

princípios arquivísticos envolvidos nesta tarefa”, além da falta de clareza terminológica 

acerca dos termos “função”, atividades, “processos de negócios”, dentre outros. A 

classificação tem primordial importância para a construção da Arquivologia enquanto área do 

conhecimento e merece maior reflexão. 

Deve-se atentar ainda para a quantidade de classes a ser estabelecida para a elaboração 

de um plano de boa qualidade técnica. A preocupação com a aplicabilidade é fundamental 

sendo conveniente estabelecer classes em nível de generalidade ideal de modo que 

“proporcione três qualidades ao plano de classificação: Simplicidade, Flexibilidade e 

Expansibilidade” (GONÇALVES, 1998, p. 23-24). 

O plano de classificação se constitui em um “instrumento fundamental para gestão 

de documentos”, à medida que, seja “adotado em todas as unidades que lidam com os 

documentos - seja protocolando-os, expedindo-os ou arquivando-os”, isto viabiliza a 

atualização do plano, pois, “os novos tipos documentais, não previstos” nele, terão de ser 

incorporados. (GONÇALVES, 1998, p.33, grifo nosso).  

Apresentadas às questões sobre a estruturação das classes, vale mencionar que para 

tornar mais perceptível a hierarquia entre as classes e suas divisões é comum seja atribuído 

um código ou notação
8
, “o qual é comumente denominado na literatura arquivística como 

codificação” (RIOS; CORDEIRO, 2010, p. 130). 

Embora não seja nosso enfoque, é necessário pontuar a relação entre classificação e 

ordenação sob a ótica do processo classificatório, onde a 

 

parte intelectual se refere à classificação propriamente dita (processo 

mental de estabelecimento de classes) e à ordenação (a disposição dos 

documentos nas classes estabelecidas). A codificação entra como último 
elemento dessa parte intelectual. A parte física é representada pelo 

arquivamento dos documentos em um local determinado pela classificação e 

disposto segundo uma ordem definida (SOUSA, p. 6, 2014, grifo nosso). 
 

                                                             
8 Código - “Conjunto de símbolos, normalmente letras e/ou números, que, mediante uma convenção, 

representam dados” (DIBRATE, 2005, p. 51).   Notação - “Código de identificação que permite a ordenação ou 

localização das unidades de arquivamento [...]” (Ibid., p. 125). 
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À ordenação compete o estabelecimento de “um ou mais critérios que determinem a 

disposição física de um dado conjunto de documentos – e não um conjunto qualquer, mas 

uma série, isto é conjunto de unidades de um mesmo tipo documental
9
” (GONÇALVES, 

1998, p. 27). Vale salientar que não é recomendada a classificação de documentos sem a 

ordenação, pois “a organização dos documentos ficará incompleta” (Ibid., p. 10). “Tanto a 

classificação quanto a ordenação estão a serviço da organização dos documentos. Do ponto de 

vista arquivístico, convém que ambas estejam articuladas, para que a organização possa 

resultar eficiente” (Ibid., p. 12). 

Cumpre esclarecer que a intenção desta pesquisa não consiste em desvelar toda a 

temática da Classificação de documentos de arquivo, nem tampouco promover uma discussão 

no campo epistemológico, mas sim apresentar um panorama dos aspectos relativos à 

classificação dos documentos de arquivo e seus instrumentos visando de dar sustentação para 

análise das comunicações científicas a serem levantadas no repositório BENANCIB que 

servirão como insumo para a elaboração da cartografia sobre esta temática que é o objetivo 

desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Tipo do documental – “Divisão de espécie documental que reúne documentos por suas características comuns 

no que diz respeito à fórmula diplomática, natureza de conteúdo ou técnica do registro. São exemplos de tipos 

documentais cartas precatórias, cartas régias, cartas-patentes, decretos sem número, decretos-leis [...]” 

(DIBRATE, 2005, 163). 
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5  BENANCIB - REPOSITÓRIO DIGITAL DOS TRABALHOS APRESENTADOS 

NOS ENANCIB 

 

As comunicações científicas levantadas para análise da temática Classificação em 

Arquivos compõem o repositório digital denominado BENANCIB que foi criado no âmbito 

do Projeto de Pesquisa “Questões em Rede” na Universidade Federal Fluminense - UFF para 

“colecionar” tais registros científicos.  

Estas comunicações são apresentadas em um evento científico nacional, o 

ENANCIB e conforme já mencionamos, pretendemos explorar as pesquisas científicas 

apresentadas ao longo deste evento para compor a cartografia a ser apresentada neste estudo. 

Para fins de contextualização, antes de explanarmos sobre o repositório BENANCIB 

propriamente dito, explanaremos sobre o encontro científico onde são “publicados” tais 

registros.  

O ENANCIB é um importante evento da área de Ciência da Informação. Este evento 

abarca conhecimentos de vários campos “englobando Biblioteconomia, Ciência da 

Informação e Arquivologia” (FREITAS, 2012). 

O Encontro Nacional de Pesquisa em Pós-graduação em Ciência da Informação, 

ENANCIB, é um evento promovido pela ANCIB 
10

que “[...] constitui grupos de debates e 

reflexões que reúnem pesquisadores e socializam a produção do conhecimento novo em 

temas especializados da Ciência da Informação, organizados em Grupos de Trabalho 

(GTs)” (OLIVERA; GRACIO, 2009, grifo nosso). 

Esses debates vem sendo conduzidos pelos pesquisadores e programas de pós-

graduação brasileiros em Ciência da Informação - CI desde o ano de 1994. Até o momento, já 

foram realizadas 18 edições ao todo, embora o Encontro ocorra há 23 anos. Hoje possui 

periodicidade regular, ocorrendo anualmente, porém, no início foram “[...] concebidos para 

                                                             
10

 ANCIB - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação Em Ciência da Informação fundada em junho/1989 

por meio de esforço conjunto de alguns de alguns Cursos e Programas de Pós-Graduação da área da CI no Brasil. Trata-se de 

uma “[...] uma sociedade civil, sem fins lucrativos [...]” composta desde o início por “[...] sócios institucionais (os Programas 

de Pós-Graduação em Ciência da Informação) e sócios individuais (professores, pesquisadores, estudantes de pós-graduação 

e profissionais egressos dos programas)” (ANCIB, 2017). Atua no Brasil e no exterior estimulando o debate das questões da 

área da informação “[...] como uma instância de representação científica e política [...]”. Seu objetivo consiste em “[...] 

acompanhar e estimular as atividades de ensino de pós-graduação e de pesquisa em Ciência da Informação no Brasil.” 

(ANCIB, 2017). 
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uma periodicidade bienal, os ENANCIB passaram, a partir de 2005, a ter periodicidade anual, 

na expectativa de regularizar o fluxo e a circulação da crescente produção científica 

desenvolvida especialmente pela comunidade dos Programas de Pós-Graduação na área” 

(OLIVEIRA; GRACIO, 2009). 

O BENANCIB é um repositório digital que disponibiliza a comunicação científica, 

um conjunto de trabalhos e palestras apresentados ao longo dos ENANCIB, contemplando 

desde a primeira edição realizada em 1994. Foi desenvolvido utilizando o DSpace, plataforma 

de acesso livre disponibilizada pelo IBICT. 

O repositório surge no âmbito do Projeto de Pesquisa “Questões em Rede”.  Tal 

Projeto, foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa do CNPq, “Informação, Discurso e 

Memória” coordenado pela Profª. Lídia Silva de Freitas da UFF, através de uma parceria entre 

a ANCIB e a Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ). 

Há de se mencionar o apoio técnico da Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/ 

UFF, onde está hospedado (QUESTÕES EM REDE, 2017). 

Em 2014 teve seu lançamento antecipado, mesmo estando em versão teste (versão 

beta), por conta da comemoração de 25 anos da ANCIB. Está disponível para pesquisa através 

do endereço: http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/handle/123456789/2. 

Reúne pôsteres e comunicações orais dos “[...] trabalhos apresentados nos 

anais do ENANCIB são fonte de comunicação científica e seu acompanhamento permite 

observar os delineamentos e enfoques que as temáticas, alvo de estudo dos PPGCIs, vem 

alcançando com o tempo” (VOGEL; MORAES; CAMPOS, 2015, p.6) 

Sobre a esta atividade de reunir anais de eventos em uma base de dados, Vogel; 

Moraes; Campos (2015, p 5) apontam que “[...] é de inestimável importância para a área de 

Ciência da Informação, uma vez que estes trabalhos são, em sua maioria, resultados das 

pesquisas desenvolvidas nos Programas de Pós-Graduação e, desta forma, com alcance das 

mais importantes temáticas da área”.  

Segundo Campello (2000, p. 69 apud, VOGEL; MORAES; CAMPOS, 2015, p. 5) 

identificar os anais de encontros brasileiros não é uma tarefa fácil em função da falta de 

divulgação sistemática. Aponta que a solução é acompanhar o calendário de eventos. Outro 

problema está na normalização da apresentação destes anais. Quando reunidos, estes dados 

“[...] proporcionam robustez e visibilidade a um corpo de conhecimentos que se encontrava 

disperso nas páginas dos eventos” (VOGEL; MORAES; CAMPOS, 2015, p. 5). 
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Vogel, Moraes, Campos (2015, p.5, grifo nosso) afirmam que o “[...] BENANCIB 

configura-se em uma plataforma de estudos, um interessante campo empírico com 

inúmeras possibilidades de pesquisa e de monitoramento e análise da produção científica 

do evento”. 

Considerando a relevância das temáticas apresentadas no âmbito deste encontro 

científico nacional vamos explorar a produção científica da Arquivologia no Brasil, com 

ênfase na Classificação de documento arquivísticos, em função dos registros da produção 

científica acumulados ao longo dos 22 anos de realização dos ENANCIB que estão 

armazenados na plataforma de estudos BENANCIB, delimitando assim, o escopo deste 

Trabalho. 
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6 MAPEAMENTO PARA UMA CARTOGRAFIA 

 

Neste item apresentaremos um diagnóstico de como a temática Classificação em 

arquivos vem sendo explorada pelo domínio da Arquivologia, no âmbito do Encontro 

Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação - ENANCIB cujos trabalhos são 

armazenados em repositório digital, o BENANCIB.  

A partir do levantamento destas comunicações científicas, realizou-se uma análise da 

literatura arquivística existente neste repositório, utilizando-se de gráficos para compor a 

cartografia desta atividade científica, que contemplará uma amostra substancial da temática 

Classificação em arquivos em âmbito nacional, sobretudo no que concerne à pesquisa. 

Tais trabalhos resultam, em sua maioria, de pesquisas desenvolvidas nos programas de 

pós-graduação brasileiros sob esta temática, além de outras de suma importância para nossa 

área. Falamos em cenário parcial, pois este estudo cientométrico não abrange outros canais de 

comunicação científica, como os periódicos científicos nacionais, base de teses e dissertações, 

entre outros. 

Apropriamos-nos do conceito de cartografia como um novo método de análise de 

um domínio, de produção de conhecimento, sob a perspectiva de cartografia de uma 

atividade científica que se fundamenta na pesquisa em base de dados para identificar, 

descrever e interpretar as informações nela armazenadas.  

 Como já mencionamos, a fonte para o levantamento dos trabalhos foi o BENACIB, 

onde realizamos busca pelo modo avançado optando pelo metadado “palavra-chave” para 

pesquisa dos termos selecionados. O repositório oferece outros metadados para busca, como: 

texto completo, autor, título, resumo, idioma,  ano do evento, cidade do evento, etc.  

Vale esclarecer que não foi possível realizar uma busca mais refinada no repositório, 

utilizando os operadores booleanos (AND, OR, NOT) e, outras estratégias, como o uso dos 

termos selecionados entre aspas. Como relatamos no Capítulo 5, o BENANCIB teve seu 

lançamento antecipado sendo disponibilizado mesmo em versão de teste. 
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Figura 1: O BENANCIB 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BENANCIB (2017) 

Vale pontuar que foram utilizados dois dicionários técnicos para olhar as definições de 

cada termo e dirimir conflitos de natureza terminológica, bem como, um tesauro da área de 

Arquivologia para ver os relacionamentos entre os termos selecionados. Falaremos, de forma 

breve, acerca dos instrumentos consultados: Dicionário de Terminologia Arquivística - 

DTA, Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística - DIBRATE e o Tesauro de 

Arquivologia. 

As discussões acerca da “[...] consolidação de uma terminologia arquivística
11

 

remontam à criação, em 1948, do Conselho Internacional de Arquivos (CIA) (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 8)”. Em 1977, o CIA institui um grupo de trabalho presidido pelo 

inglês Peter Walne, e demais integrantes: François-J. Himly e Michel Duchein (França), 

Eckhart G. Franz (República Federal da Alemanha), Antonio Arago (Espanha), Frank Bernard 

Evans (EUA, representante oficial da Unesco), Filip J. Dogih (URSS), Charles Kecskeméti 

(secretário-executivo do CIA), Eric Ketelaar (Holanda) e Elio Lodolini (Itália), que produzem 

o Dictionary of archival terminology (DAT 1) no ano de 1984. Ao todo foram publicados 

                                                             
11 Outras publicações internacionais anteriores à iniciativa do CIA: Elsevier´s lexicon of archive terminology 

(1964). Em 1974, a Society of American Archivists reimprimiu o trabalho intitulado A Basic glossary for 

achivists, manuscript curators, and records managers (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 8). No Brasil, em 1989 

elaborou-se o Dicionário de termos arquivísticos pela Fundação Alemã para o Desenvolvimento Iinternacional, 

sob a coordenação de Rolf Nagel, sendo reeditado e 1991 (AAB; SEC, 1996, p.10) 



52 

 

três dicionários internacionais: DAT 1 (1ª. ed. 1984; 2ª ed. 1988), DAT 2 e DAT 3 (2002). 

Mais tarde, o CIA buscou reafirmar “os propósitos de instrumentalizar o intercâmbio técnico 

internacional, a despeito das diferenças conceituais e de procedimentos, buscando estimular 

compilações nacionais” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 8).  

Sob esta influência, foi elabora o Dicionário de Terminologia Arquivística - DTA, 

em 1996, fruto de cinco anos de discussões realizadas no Grupo de Terminologia Arquivística 

de São Paulo, traduzindo e adaptando os termos estrangeiros em busca da consolidação dos 

conceitos fundamentais da área.  Publicado em 1996 pela Associação dos Arquivistas 

Brasileiros (AAB) com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura deste Estado sob a 

coordenação de Camargo e Bellotto. Na composição de seus verbetes, além da definição, há 

remissivas e termos equivalentes. Esta compilação conta ainda com índices: temático e 

idiomáticos (inglês, francês, espanhol e português adotado em Portugal).  

Com este mesmo propósito, surge no âmbito do Arquivo Nacional, o Dicionário 

Brasileiro de Terminologia Arquivística - DIBRATE, que conta com um conjunto de 462 

termos dispostos em ordem alfabética. Apresenta: remissivas (relação associativa) do tipo: 

acréscimo ver, acrônimo ver, termo X ver, ver também, além de Índice por idioma: Alemão, 

Espanhol, Francês, Inglês, Português. Sua publicação ocorreu em 2005, nove anos após a 

publicação do DTA pela AAB. “Foi da versão em inglês, de setembro de 2002, que o Grupo 

de Terminologia do Arquivo Nacional se serviu”(ARQUIVO NACIONAL, 2005,  p. 9). 

Os dicionários não apresentam uma sistematização que evidencia os termos e suas 

relações, assim buscamos observá-las através da versão preliminar do Tesauro de 

Arquivologia. Produzido em 1989 pela Biblioteca do Arquivo Nacional com o apoio da 

FINEP, contou com as consultorias de Maria Odila K. Fonseca (Arquivologia) e Hagar 

Espanha Gomes (Linguagem Documentária). Surge no âmbito dos estudos para implantação 

de sua automação e as reflexões acerca de uma linguagem documentária na área de 

Arquivologia que possibilitasse a disseminação da literatura técnica entre instituições afins, 

tais como, arquivos públicos estaduais, municipais, arquivos privados e instituições de 

formação profissional (ARQUIVO NACIONAL, 1989, p. 2). 

Realizadas as análises terminológicas chegamos à composição de cinco termos para 

realização da pesquisa, a saber: Classificação de documentos de arquivo, classificação em 

arquivos, classificação e arquivo, plano de classificação e quadro de arranjo. Feita a 

busca por palavras-chave, foram obtidos os seguintes quantitativos de trabalhos apresentados 

por cada termo pesquisado, como constam no Gráfico 1: 
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Gráfico 1: Trabalhos levantados por termo 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

Dentre os cinco termos pesquisados, o que apresentou menor quantitativo de 

documentos recuperados foi quadro de arranjo retornando 14 trabalhos após a realização 

da busca no BENANCIB. Com os termos classificação e arquivos (174), classificação em 

arquivos (174) e Classificação de documentos de arquivo (141) obtivemos o maior retorno 

de trabalhos. Já a busca pelo termo plano de classificação resultou em 74 trabalhos. Ao 

término da busca, totalizou-se 577 trabalhos recuperados. 

Para reunir os trabalhos recuperados e analisarmos foi elaborado um instrumento para 

coleta dos dados sendo propostos os seguintes metadados: ID, Referência Completa, Ano 

Autor, Filiação, UF, Resumo, Palavra-chave, Classificação e Observação. Ao procedermos a 

listagem dos 577 trabalhos recuperados, identificamos uma expressiva quantidade de 

trabalhos duplicados. Detectamos 325 trabalhos duplicados que foram descartados, sendo 

obtidos 252 trabalhos para analisar se trata ou não da temática Classificação de documentos 

de arquivo, conforme o Gráfico 2.  
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Gráfico 2: Trabalhos: para analisar x duplicados 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

Partimos para a análise dos 252 trabalhos. Com base na leitura dos resumos e 

palavras-chave levantados encontramos 220 trabalhos que não contemplam a temática em 

análise, ou seja, abordam outras temáticas que não a Classificação de documentos de arquivo, 

dentre as quais destacamos: formação profissional, políticas de preservação, descrição 

arquivística, documento arquivístico, digitalização de documentos. E inclusive de outras áreas 

do conhecimento, tais como: Classificação Decimal, Classificação bibliográfica, Classificação 

temática.  

Assim, novo recorte foi necessário sendo excluídos os 220 trabalhos fora da temática. 

Definimos a amostra de 32 trabalhos que contemplam a temática da Classificação de 

documentos de arquivo e que serão analisados (Gráfico 3).  
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Gráfico 3: Trabalhos dentro da temática  vesus trabalhos fora da temática 

 

Fonte: O autor (2017) 

Elaboramos alguns gráficos reunindo os trabalhos em função de algumas métricas, 

como: ano de apresentação, autoria, filiação, estado, região, além disto, estabelecemos 

categorias a fim de apontar sob que pontos de vista a Classificação de documentos de arquivo 

é abordada. Apresentaremos a seguir cenários proporcionando diferentes olhares sobre como 

se desenvolve a pesquisa científica sobre a temática e quem são os envolvidos nesta produção. 

Gráfico 4: Trabalhos por ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017) 
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Considerando o ano de apresentação de cada trabalho ao longo dos ENANCIB (1994 a 

2016) no Gráfico 4. Percebemos que 2016 foi o ano em que mais apresentações ocorreram 

sobre a temática, sendo apresentados 07 trabalhos, seguindo-se dos anos de 2014 e 2012, com 

respectivamente, 06 e 05 trabalhos apresentados. Os anos de 2005, 2007, 2008 e 2015 

registraram o menor quantitativo, apenas 01 trabalho apresentado em cada um deles.  

Podemos inferir que no ano de 2005 iniciaram-se as discussões no ENANCIB sobre a 

Classificação de documentos de arquivo. Nota-se que há uma lacuna até então, pois, o Evento 

é realizado desde o ano de 1994. Há ainda um hiato entre os anos de 2005 e 2007, pois não foi 

registrado nenhum trabalho no BENANCIB para o ano de 2006. Vale destacar que não foram 

contabilizados os trabalhos apresentados no ENANCIB 2017, realizado de 23 a 27 de 

outubro, pois seria não seria possível apresentar uma análise de forma satisfatória com data 

tão próxima ao fechamento deste trabalho monográfico. 

 

Gráfico 5: Ranking de autores mais produtivos na temática 

 

Fonte: O autor (2017)  

Por meio deste panorama podemos identificar quem mais produz sobre a temática. 

Reunimos os sete autores mais produtivos (Gráfico 5). Liderando este ranking, na primeira 

posição destaca-se a Profª Ana Célia Rodrigues com 08 trabalhos ao longo das edições do 

ENANCIB. 

Há 23 outros autores que contam com 01 trabalho apresentado, são eles: 

ALVARENGA, Lídia; BATISTA, Danielle Alves; BOTAO, Antonio Victor; BUENO, 
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Danilo André; CAMPOS, Maria Luiza de Almeida; DIAS, Célia da Consolação; FERREIRA, 

Letícia Elaine; GERONIMO, Michele Brasileiro; GOMES, Hagar Espanha; INDOLFO, Ana 

Celeste; MARQUES, Maria Raquel Lisboa Costa; MELLO, Silvia Lhamas de; MENDES, 

Renata Lourenço; MURGUIA, Eduardo Ismael; OLIVEIRA, Eliane Braga; REGISTRO, 

Tânia Cristina; SILVA, Margareth da; SILVA, Wystercley Marins; SOUSA, Renato Tarciso 

Barbosa de; SOUZA, Rosale Mattos; SOUZA, Rosali Fernandez de; TOGNOLI, Natália 

Bolfarini; VIANA, Cláudio Muniz. 

 

Gráfico 6: Trabalhos por filiação 

 

Fonte: O autor (2017) 

Em relação à filiação é necessário esclarecer que a mesma é estabelecida em função da 

instituição onde foi desenvolvido o projeto de pesquisa que deram origem aos trabalhos 

apresentados (Gráfico 6). Há de se pontuar a existência de parcerias entre instituições para o 

desenvolvimento de pesquisas, como no caso dos convênio IBICT-UFF e IBICT-UFRJ. Em 

alguns casos, foi necessário realizarmos uma pesquisa arqueológica pelos Currículos Lattes 

dos autores para sanar quaisquer dúvidas sobre a filiação.  

 Com base na análise desta variável (filiação) apuramos que a UNESP foi a instituição 

com maior percentual de trabalhos apresentados sobre a temática representando 38% de nossa 

amostra, equivalendo à 12 trabalhos. Na segunda posição temos a UFF que contabilizou 

25%, representando 8 trabalhos apresentados nas edições do ENANCIB até 2016.  



58 

 

Outras instituições de ensino também se fizeram presentes na produção da literatura 

sobre Classificação de documentos de arquivo ao longo da realização do encontro científico 

em questão, sendo registrada a seguinte quantidade de trabalhos: IBICT-UFF (2), IBICT-

UFRJ (2), UEL (2), UnB (2), USP (2), UFMG (1) e Universidad Carlos III (1). Precisamos 

pontuar a presença de uma instituição internacional dentre as filiações de autor. Identificou-se 

01 trabalho cuja pesquisa se desenvolveu no exterior. Trata-se da produção da Profª Ana Célia 

Rodrigues intitulada “Identificação arquivística como requisito da gestão de documentos: 

contribuição para aplicação da lei de acesso à informação no Brasil” que fora apresentado no 

15º ENANCIB, no ano de 2014, em Belo Horizonte. O levantamento das filiações dos autores 

possibilitou a identificação das instituições de ensino que mais apresentaram trabalhos sobre 

temática no ENANCIB.  

Buscamos analisar a amostra de 32 trabalhos em função de alguns aspectos que nos 

possibilitou verificar sobre quais abordagens os autores vem tratando a temática da 

Classificação de documentos de arquivo em suas pesquisas no âmbito do referido evento 

científico (Gráfico 7). Para tal, foram estabelecidas 03 categorias, a saber: 1 - Histórico, 2 - 

Aspectos teóricos e metodológicos, 3 - Estudos sobre aplicação.  

Na primeira categoria foram reunidos os trabalhos que versam sobre o histórico, 

origem e influências da Classificação de documentos de arquivo. Na segunda categoria, 

agrupamos os trabalhos que tratam de princípios e metodologias desta temática. Sob a última 

categoria, juntamos os trabalhos relacionados aos instrumentos de gestão documental 

(Plano de Classificação e Quadro de Arranjo). Sob estas categorias estabelecidas foi possível 

classificar os 32 trabalhos. 

Gráfico 7: Trabalhos por categoria 

 

Fonte: O autor (2017) 
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Vale salientar que alguns trabalhos foram classificados em mais de uma categoria por 

tratarem, ao mesmo tempo, de dois aspectos da classificação em arquivos. Assim, se 

somarmos os quantitativos das três categorias será superior ao tamanho da amostra que foi 

classificada, ou seja, superará o quantitativo de 32 trabalhos analisados. Foi possível 

identificar  o seguinte quantitativo de trabalhos apresentados em cada aspecto:  

 

  1 Histórico - 06 trabalhos apresentados 

  2 Aspectos teóricos e metodológicos - 21 trabalhos classificados 

 3 Estudos sobre aplicação - 11 trabalhos classificados 

 

Nota-se que a maioria dos trabalhos apresentados trata sobre procedimentos e 

metodologias para a realização da Classificação de documentos de arquivo, como 

Metodologia de Identificação Arquivística que envolve estudos da Diplomática 

Contemporânea e, ainda sobre princípios pertinentes ao tema, como Princípio da 

Proveniência. Sob este aspecto (2 Aspectos teóricos e metodológicos) encontramos 21 

trabalhos apresentados no BENANCIB. 

No aspecto 1, que contempla as questões históricas e relacionadas à origem da 

Classificação de documentos de arquivo, identificamos o menor quantitativo de trabalhos 

apresentados, apenas 06 trabalhos.  Trazem noções básicas sobre a Classificação de 

documentos de arquivo e ainda à relaciona a outras teorias, como Teoria de Administração, 

Teoria Geral da Classificação, por exemplo.  

O aspecto aplicado da Classificação no âmbito dos Arquivos refere-se a seus 

instrumentos (Plano de Classificação/Quadro de Arranjo). 

Tal aspecto (3 Estudos sobre aplicação) conta com 11  trabalhos. Tais trabalhos 

versam versam sobre a elaboração de instrumentos de gestão documental de instituições 

como, por exemplo, do Governo do Estado do Rio de Janeiro ou sobre um determinado 

gênero documental, como o iconográfico, neste caso, a classificação de fotografias. 

 Cruzando os aspectos tratados nos trabalhos com a métrica relativa ao ano de 

apresentação dos mesmos, evidenciamos qual aspecto predominante nas discussões sobre a 

Classificação de documentos de arquivo ao longo das edições dos ENANCIB até 2016. 

Vejamos o Gráfico 8: 
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Gráfico 8: Trabalhos por categoria versus ano de apresentação 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

O enfoque das discussões ao longo da realização do Evento girou entorno dos aspectos 

teóricos e metodológicos da Classificação de documentos de arquivo, sendo 2012, 2014 e 

2016 os anos de maior relevância.  

 1 Histórico - 06 trabalhos classificados. Só aparecem trabalhos com esta 

temática a partir de 2009; 

 2 Aspectos teóricos e metodológicos - 21 trabalhos classificados; 

 3 Estudos sobre aplicação - 11 trabalhos classificados. Ficou de fora das 

discussões apenas nos anos de 2007 e 2011.  

 

Percebemos que até 2008, as discussões sobre o aspecto histórico da Classificação de 

documentos de arquivo não se fizeram presentes dentro dos trabalhos apresentados nos 

ENANCIB. A partir de 2009 é que detectamos trabalhos no repositório que tratam deste 

aspecto histórico da temática. Até então, de 2005 a 2008, as discussões giravam em torno dos 

aspectos teóricos/metodológicos e  aplicados da Classificação de documentos de arquivo. 

Notamos que por dez anos, entre 1994 a 2004, há uma lacuna sobre a discussão da 

temática Classificação de documentos de arquivo no ENANCIB. Só identificamos trabalhos 

sobre a temática sobre a Classificação de documentos de arquivo no repositório digital, 
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BENANCIB, a partir do ano de 2005, ainda sim, devemos mencionar que no ano de 2006 não 

identificou-se  nenhum trabalho sobre o tema em análise.  

Gráfico 9: Trabalhos por categoria X autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017) 

Neste cenário temos os trabalhos apresentados pelos autores que mais produziram 

sobre a temática “Classificação de documentos de arquivo” nos ENANCIB entre 2005 a 2016 

em função dos aspectos selecionados que indicam diferentes abordagens para a temática 

(Gráfico 9). 

Sob os aspectos utilizados para esta análise, destacamos três autores que discutiram o 

tema em todos os aspectos que utilizamos para análise, ou seja, histórico/origem; aportes 

teóricos e metodológicos e estudos aplicados da “Classificação de documentos de arquivo”. 

São estes autores: Ana Célia Rodrigues, Ana Cristina de Albuquerque e Telma Campanha de 

Carvalho. 

Os demais autores apresentaram trabalhos sob apenas dois aspectos da Classificação 

de documentos de arquivo. É possível observarmos que há uma abordagem comum desta 

temática feita por estes autores que mais se destacaram em termos de  produção de trabalhos 

até 2016.  Os sete autores trataram a “Classificação de documentos de arquivo” sob aspecto o 

“Estudos sobre aplicação”. 

Vale explicar que alguns trabalhos abordam mais de um aspecto da temática 

“Classificação de documentos de arquivo”, portanto, o quantitativo de trabalhos apresentados 
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por autor nos ENANCIB (Gráfico 5: Ranking de autores mais produtivos na temática)  não 

será equivalente ao quantitativo de trabalhos por categoria explicitado no Gráfico 9. 

Gráfico 10: Trabalhos por categoria X filiação 

 

Fonte: O autor (2017) 

 Neste panorama (Gráfico 10) relacionamos os trabalhos já distribuídos conforme o ponto de 

vista que se discutiu a temática em análise com as respectivas instituições onde foram desenvolvidas 

as pesquisas que deram origem a tais trabalhos, sendo considerada, portanto, a filiação do autor no 

período de desenvolvimento da pesquisa. 

As instituições que discutiram os três aspectos da temática foram: UNESP e UFF. Enquanto 

que IBICT/UFF, IBICT/UFRJ, UEL, UnB, USP, UFMG , abordaram a “Classificação de documentos 

de arquivo “ sob dois aspectos. Nota-se em todas as instituições que o ponto de vista teórico 

metodológico sobre a temática se faz presente. Além disto, a formação de parcerias entre instituições 

para o desenvolvimento das pesquisas fica evidente. 

Embora a maioria das pesquisas que deram origem aos trabalhos apresentados nos ENANCIB 

tenham se desenvolvido em  instituições brasileiras, há uma pesquisa, da Prof² Ana Célia Rodrigues 

que fora desenvolvida em parceria com  uma instituição internacional, a Universidad Carlos II , na 

Espanha (vide  Apêndice A, em anexo). 

A seguir, apresentamos um mapa feito com base na amostra analisada (32 Trabalhos) 

sobre a temática com seguintes métricas: região, filiação, ano e autor. 
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Mapa 1:  Trabalhos do repositório  BENANCIB sobre a temática “Classificação de documentos de 

arquivo” até 2016.  

 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

Os gráficos e o mapa apresentados nesta seção, compõem a cartografia sobre a 

temática Classificação de documentos de arquivo que é o objeto deste Trabalho. Através desta 

análise verificou-se quem escreveu sobre o tema, quais as perspectivas abordadas, quais as 

instituições estão envolvidas nestas pesquisas e em que anos se discutiu a respeito.



64 

 

7   CONCLUSÃO 

 

Como vimos a elaboração de uma cartografia de atividade científica se traduz em um 

rico instrumento de análise de uma temática ou domínio de conhecimento, onde a 

visualização gráfica  nos auxilia na compreensão dos dados levantados em uma pesquisa 

científica e possibilitam diversas reflexões sobre um dado assunto ou campo do 

conhecimento.  

A Arquivologia se preocupa principalmente com o contexto e origem do documento 

onde a classificação espelha todo este processo, desde a concepção, uso e armazenamento do 

mesmo refletindo o seu produtor. Simplesmente por este fato, já aguçaria meu desejo por 

conhecer um pouco mais a respeito da classificação no âmbito dos arquivos sendo esta 

considerada “função matricial” da prática do profissional arquivista. 

Vimos que é unânime o papel da classificação na manutenção do vínculo arquivístico. 

O que se coloca é o desafio de equilibrar a “preservação do vínculo arquivístico com uma 

maior eficiência na recuperação dos documentos e informações de arquivos” (Sousa, 2014 p. 

19-20), onde a classificação não deve se limitar apenas ao acesso aos documentos. Nesse 

sentido, há de se fazer um “esforço está em agregar novas formas de busca, respeitando 

esse vínculo arquivístico e permitindo que as várias formas de explorar o potencial 

informativo dos arquivos (informação contida no próprio documento e informação 

contextual, obtida do conjunto de documentos acumulados em uma transação) sejam 

alcançadas” (Sousa, 2014 p. 19-20, grifo nosso). 

Apropriamos-nos do conceito de cartografia como um novo método de análise de um 

domínio, de produção de conhecimento, sob a perspectiva de cartografia de uma atividade 

científica. A Cartografia utilizada como um método para representar dados levantados através 

de procedimentos cientométricos possibilitando a análise de um domínio de conhecimento ou 

temática. Consiste na pesquisa em base de dados para identificar, descrever e interpretar as 

informações nela armazenadas.  

Por esta razão, dentre as temáticas apresentadas nos ENANCIB, optamos por 

identificar o estado da arte da discussão sobre a Classificação de documentos em Arquivos no 

Brasil. Levantamos os trabalhos apresentados neste importante evento científico nacional para 

realizarmos esta cartografia que cobre desde o ano de 1994 até 2016. 

Tais trabalhos depositados no repositório digital, o BENANCIB, constituem 

importante “[...] fonte de comunicação científica e seu acompanhamento permite observar os 
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delineamentos e enfoques que as temáticas, alvo de estudo dos PPGCIs, vem alcançando com 

o tempo” (VOGEL; MORAES; CAMPOS, 2015, p.6). Vale esclarecer que não levantamos os 

trabalhos apresentados na 18ª edição do ENANCIB, pois a mesma ocorreu no período 23 a 27 

de outubro deste ano logo, não seria possível do ponto de vista da análise e apuração dos 

resultados incluir tais dados neste trabalho, cujos anais ainda não foram liberados. Assim, 

nosso levantamento cobriu os trabalhos apresentados neste evento entre 1994 a 2016. 

Após a realização do levantamento dos trabalhos chegamos ao quantitativo de 32 

trabalhos selecionados. Das análises realizadas obtivemos resultados com os quais foi 

possível traçar diversos panoramas que nos levaram a algumas reflexões sobre a temática 

“Classificação de documentos arquivísticos”.  

No item introdutório deste TCC lançamos algumas questões as quais esta pesquisa 

pretendia responder. Com base nas análises realizadas, podemos considerar que tais questões 

foram respondidas.  

Identificamos quem são os autores mais produtivos. Destacamos os 07 autores que 

mais produziram: Ana Célia Rodrigues (08), Ana Cristina de Albuquerque (7), Telma de 

Campanha Carvalho Madio (03), Maria Leandra Bizello (03), Sônia Maria Troitiño (02), 

Andréa do Prado (02) e João Batista E. de Moraes (02)  Vale lembrar que há ainda 23 autores 

com 01 trabalho apresentado. 

Quanto às instituições que mais desenvolveram as pesquisas sobre algum aspecto da 

Classificação de documentos arquivísticos encontramos as seguintes instituições e seus 

respectivos quantitativos de trabalhos: UNESP (12), UFF (08), IBICT-UFF (02), IBICT-

UFRJ (02), UEL (02), UnB (02), USP (02), UFMG (01), Universidad Carlos III (01). 

Liderando esta produção temos a UNESP seguida pela UFF.  

Foi possível saber que a temática não esteve presente ao longo de todas as edições do 

ENANCIB. Detectamos que entre os anos de 1994 a 2004 não se discutiu sobre a temática 

neste evento. Após dez anos, no ano de 2005 temos o registro de apenas 01 trabalho 

apresentado no ENANCIB. No ano de 2006 não foi recuperado nenhum trabalho sobre a 

temática em pesquisa no repositório digital deste evento. Assim, concluímos que as 

discussões sobre a temática ocorreram recentemente tendo o seu ápice na 17ª edição realizada 

em 2016, com 07 trabalhos apresentados.  

Apuramos que há necessidade de uma maior reflexão acerca da Classificação de 

documentos arquivísticos se considerarmos que dentre os 252 trabalhos recuperados quando 

da pesquisa no repositório digital do Evento, apenas 32 foram selecionados por tratarem de 
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algum aspecto sobre esta temática. Dentre esta amostra selecionada (32 trabalhos), 

prevaleceram aqueles que focavam nos aspectos teórico-metodológicos e de aplicação da 

mesma logo, às discussões acerca de sua origem foram pouco privilegiadas. 

Vale relatar que a busca por um referencial teórico que pudesse dar conta do percurso 

histórico-conceitual da classificação dos documentos no âmbito dos arquivos não foi simples. 

A maioria das publicações percorridas não evidencia de fato tal trajetória, aborda uma 

perspectiva mais geral da classificação e, ora a analisa em função de classificações de outras 

áreas do conhecimento como, por exemplo, Biblioteconomia ou Museologia.  

Diante dos resultados obtidos, cabem duas colocações que carecem maior investigação 

para serem respondidas, porém, vale a reflexão: o ENANCIB configura-se de fato como o 

espaço de publicação da pesquisa da Arquivologia ou, se a despeito de sua proposta de reunir 

Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia, não seria um espaço mais voltado a 

Biblioteconomia? O quanto os pesquisadores da Arquivologia Brasileira se interessam pelo 

ENANCIB ou por eventos e publicações que os colocam no mesmo balaio da Ciência da 

Informação? 

Como uma perspectiva futura podemos estender este tipo de pesquisa para outros 

canais de comunicação científica que reflitam o pensamento arquivístico acerca da 

Classificação de documentos, poderíamos mensurar a base de periódicos BRAPCI, a Base de 

Teses e Dissertações, a BDTD, entre outras e realizar uma análise entre diferentes canais. Para 

só então selecionar um aspecto da Classificação para investigação futura com um ponto de 

vista epistemológico, já com mais maturidade acadêmica necessária para dissertar a respeito. 

Esta pesquisa veio enriquecer ainda mais os conhecimentos adquiridos no decorrer 

desta graduação em Arquivologia sobre a Classificação de documentos no âmbito dos 

arquivos. Foi uma acertada escolha iniciar uma primeira abordagem investigativa sobre esta 

temática mapeando as comunicações científicas deste evento onde as pesquisas em âmbito 

nacional se desenvolvem, sobretudo as pesquisas no campo da Arquivologia para este tema. 

Realizado este mapeamento em evento que abarca conhecimentos de vários campos no 

qual onde identificamos quem, onde e sob qual aspecto as pesquisas sobre a Classificação de 

documentos no âmbito dos arquivos são conduzidas, desejamos contribuir para que novas 

pesquisas venham surgir sobre esta temática e que outras cartografias possam ser proposta 

contribuindo para traçar novos panoramas sobre o conhecimento arquivístico.  
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APÊNDICE 

Apêndice A Trabalhos do repositório BENANCIB sobre a temática “Classificação de documentos de arquivo” até 2016 

Documentos BENANCIB Classificados 

ID Referencia completa Ano autor filiação UF  Resumo Palavra-chave 
Classificação 

1 

Classificação 

2 

Classificação 

3 

1 

ALBUQUERQUE, 

Ana Cristina de; 

MADIO, Telma 
Campanha. A noção 

de classificação na 

arquivologia, 

biblioteconomia e 
museologia: 

abordagens teóricas. 

In: ENCONTRO 
NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 14., 

2013, Florianópolis. 

Anais... 

Florianópolis: UFSC, 
2013. 

2013 

ALBUQUERQ

UE, Ana 
Cristina de;               

MADIO, Telma 

Campanha  

UEL/ 

UNESP 
PR/SP 

A classificação se caracteriza pelo 

processo de agrupar e dividir o 

conhecimento por suas semelhanças, 
dispor as informações de modo que as 

relações de analogia se sobressaiam, para 

que as ciências, o saber ou a informação 
possam ser apreendidos de forma 

precisa. Neste artigo analisa-se a noção 

de classificação a partir da abordagem 

nas áreas da Arquivologia, 
Biblioteconomia e Museologia, partindo-

se do pressuposto de que tanto em sua 

perspectiva intelectual como aplicada a 
classificação para os três campos 

remonta a organizar e estruturar as 

informações e o conhecimento. Cada 
campo tem sua especificidade, no 

entanto, no que tange ao conceito de 

classificação, é possível inferir trocas e 

diálogos necessários ao debate 
conceitual que se torna relevante ao 

serem observados os objetivos comuns 

destas áreas do conhecimento: o acesso 
às informações por seus usuários, a 

organização do conhecimento e a 

sistematização e disseminação de 
conteúdos. 

Classificação 

de 

documentos 
de arquivo. 

Classificação 

bibliográfica. 
Classificação 

museológica. 

Classificação 
– Conceito 

1 0 0 
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2 

ALBUQUERQUE, 
Ana Cristina de; 

MADIO, Telma 

Campanha de 

Carvalho. A 
classificação de 

documentos 

fotográficos em 
arquivos, bibliotecas 

e museus. In: 

ENCONTRO 
NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 13, 
2012, Rio de Janeiro: 

FIOCRUZ, 2012. 

2012 

ALBUQUERQ
UE, Ana 

Cristina de;                 

MADIO, Telma 
Campanha de 

Carvalho 

UEL/ 

UNESP 
PR/SP 

O documento fotográfico, através de 

processos de tratamento tanto de seus 

elementos formais quanto temáticos, 
torna-se uma importante fonte de 

pesquisa, representando uma 

possibilidade de conhecer diferentes 

realidades socioculturais. O contexto 
onde se insere e a ordem que lhes é dada 

podem influenciar no entendimento e uso 

de seus atributos e foi essa tensão o que 
procuramos apreender no âmbito de sua 

classificação, atividade que permite ao 

passar posteriormente às fases que 

completam seu tratamento em uma 
unidade informacional. Partimos da 

premissa de que mesmo com as 

discussões e pesquisas acerca do 
documento fotográfico, ainda podemos 

verificar constantes dúvidas que impõe 

desafios aos profissionais e 
pesquisadores atuantes na área de 

Ciência da Informação. Estas dúvidas se 

refletem no modo em que o pesquisador 

de imagens irá recuperar uma fotografia 
e as informações contidas nesta. Desse 

modo, primeiramente realizamos um 

estudo conceitual do termo classificação 
e de como este pode ser compreendido 

na ciência e em arquivos, bibliotecas e 

museus delineando como os caminhos 
deste termo influenciaram e participaram 

do processo de consolidação de cada um 

destes campos. Para tanto, realizamos 

uma pesquisa primeiramente 
bibliográfica e posteriormente 

Documento 

fotográfico. 
Classificação 

bibliográfica. 

Classificação 
Arquvística. 

Classificação 

Museológica 
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exploratória no Arquivo Público do 

Estado de São Paulo, SP, Biblioteca 

Mario de Andrade, SP e no Museu 
Paulista, SP, para verificar os processos 

de classificação nestas instituições. 

Baseados na observação feita em cada 

instituição e no levantamento de 
documentos e manuais utilizados por 

estas, construímos nossa discussão com 

base no preceito de que todas as normas 
vigentes em arquivos, bibliotecas e 

museus podem englobar objetos tão 

singulares como os documentos 

fotográficos. 

3 

MARQUES, Maria 

Raquel Lisboa Costa. 
Estudo de modelos 

administrativos no 

desenvolvimento da 

classificação da 
informação 

arquivística. In: 

ENCONTRO 
NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 11., 
2010, Rio de Janeiro. 

Anais... Rio de 

Janeiro: IBICT, 2010. 

2010 
MARQUES, 
Maria Raquel 

Lisboa Costa 

USP SP 

Estudo sobre os procedimentos de 

classificação da informação arquivística, 

a partir da problematização de métodos 
de administração organizacional, sob o 

viés disciplinar da Arquivologia. A 

proposta tem como objetivo estabelecer 

diálogo entre o desenvolvimento da 
teoria arquivística e a teoria geral da 

administração e da sociologia das 

organizações. Procura-se, para tanto, 
observar modelos de estruturas 

administrativas e sua relação com a 

organização de arquivo. Por ter sido 
concebida a partir do pragmatismo 

institucional e ter importância estrutural 

para a Arquivologia e para a prática 

classificatória, a discussão sobre o 
princípio da proveniência aparece neste 

trabalho de maneira privilegiada. Espera-

se, como resultado da pesquisa, a 
formulação de diretrizes para a 

Arquivologia. 
Classificação. 

Informação 

arquivística. 
Administraçã

o. 
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classificação dos documentos das 

instituições contemporâneas, de modo a 

fornecer subsídios para o debate 
científico e o aprimoramento da área. 

4 

ALBUQUERQUE, 

Ana Cristina de. 

Pressupostos para 
uma discussão acerca 

das interlocuções 

entre a classificação 
arquivistica, a teoria 

da classificação e a 

teoria do conceito. In: 

ENCONTRO 
NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 17., 

2016, Salvador. 

Anais… Salvador: 
UFBA, 2016. 

2016 

ALBUQUERQ

UE, Ana 

Cristina de. 

UNESP SP 

A Classificação de documentos de 

arquivo é a atividade que elabora, a 

partir de uma concepção intelectual, a 
articulação e identificação dos tipos 

documentais entre si e estuda a forma 

como estes foram produzidos, para que 
sua existência seja determinada e, a 

partir daí, se materializar no instrumento 

Plano de Classificação, que espelha a 

estrutura, funções e atividades de 
determinado órgão produtor. Partindo da 

questão de alguns autores onde se 

observa a pouca integração da 
Classificação de documentos de arquivo 

com os fundamentos da Filosofia, da 

Teoria da Classificação Aristotélica e a 

Teria do Conceito, propõe-se, neste 
artigo, discutir as relações da 

Classificação de documentos de arquivo 

que podem ter interlocuções das 
referidas teorias. Assim, o objetivo é, 

analisar as possibilidades de diálogo 

entre a Classificação de documentos de 
arquivo, a Teoria da Classificação e a 

Teoria do Conceito a partir da 

explicitação de alguns pontos 

demonstrativos de interlocução. O estudo 
é uma parte teórica de um projeto maior 

e foi realizado a partir do levantamento e 

síntese bibliográfica de autores de 
referência nas devidas áreas. A partir de 

Classificação 

de 
documentos 

de arquivo. 

Teoria da 
Classificação. 

Teoria do 
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síntese bibliográfica, foram observados 

diversos pontos levantados na 

Classificação de documentos de arquivo 
onde há a possibilidade de relações e 

interlocuções principalmente com a 

Teoria do Conceito. Tais reflexões 

podem colaborar para o aprofundamento 
do debate sobre a Classificação de 

documentos de arquivo e a Organização 

do Conhecimento referente a 
recuperação das informações no contexto 

deste campo do conhecimento. 

5 

MELLO, Silvia 

Lhamas de; 
RODRIGUES, Ana 

Célia. Identificação 

de tipologia 

documental como 
parâmetro para 

classificação. In: 

ENCONTRO 
NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 15., 

2014, Belo 

Horizonte. Anais... 

Belo Horizonte: 
UFMG, 2014. 

2014 

MELLO, Silvia 
Lhamas de; 

RODRIGUES, 

Ana Célia 

UFF - 

Apresenta o tema da classificação de 

documentos de arquivos fundamentados 
na metodologia de identificação 

arquivística com o objetivo de analisar as 

relações da identificação com a 
classificação no âmbito dos arquivos 

universitários, especificamente da área 

de pessoal da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. Descreve a base 
teóricometodológica da Diplomática e da 

Tipologia Documental como parâmetro 

para identificação e classificação na 
Arquivística e suas relações no contexto 

da gestão de documentos. Apresenta uma 

contextualização dos estudos da 
Diplomática, a transição de seu objeto 

até o contraponto entre a Tipologia 

Documental e Diplomática 

Contemporânea. Busca compreender os 
fundamentos teóricos e metodológicos 

da identificação arquivística que 

amparam a construção de planos de 
classificação, observando sua 

Classificação. 

Diplomática. 

Identificação 
Arquivística. 

Tipologia. 

Arquivos 
Universitários

. 
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aplicabilidade anterior às funções de 

classificação e avaliação. Apresenta um 

estudo de caso de aplicação da 
metodologia da identificação na Divisão 

de Gestão Documental e da Informação 

da Universidade federal do Rio de 

Janeiro. Descreve a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e seus acervos, 

apresentando um estudo de identificação 

de órgão produtor, os elementos 
orgânico e funcional da Pró-Reitoria de 

Pessoal da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro com base na estrutura 

organizacional, no regimento interno e 
nas entrevistas, com a finalidade de 

elaborar uma proposta de classificação 

por amostragem e os procedimentos 
metodológicos desenvolvidos. 

6 

RODRIGUES, Ana 

Célia. Identificação 

arquivística como 
requisito 

metodológico do 

Programa de Gestão 
de Documentos do 

Governo do Estado 

do Rio de Janeiro 
(PGD-RJ): reflexões 

sobre a construção 

teórica dos 

procedimentos e 
instrumentos. In: 

ENCONTRO 

NACIONAL DE 
PESQUISA EM 

2012 
RODRIGUES, 

Ana Célia.  
UFF RJ 

Estudo dos processos de identificação e 

sua relação com o desenvolvimento das 

funções arquivísticas da classificação e 
da avaliação no contexto da gestão de 

documentos. Esta pesquisa tem por 

objetivo lançar bases teóricas para 
caracterizar a identificação como função 

independente no âmbito da metodologia 

arquivística. Especificamente, busca-se 
sistematizar os procedimentos e 

instrumentos de identificação como base 

para a construção de planos de 

classificação e tabelas de temporalidade. 
A identificação é uma tarefa de pesquisa, 

de natureza intelectual, sobre o 

documento de arquivo e o seu órgão 
produtor. No contexto da identificação, a 

Identificação 

arquivística. 
Diplomática c 
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CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 13., 

2012,Rio de Janeiro. 
Anais... Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ, 

2012. 

etapa da identificação de tipologias 

documentais encontra na abordagem da 

diplomática contemporânea seus 
fundamentos teóricos e metodológicos, 

demonstrando a efetiva contribuição 

desta disciplina para a construção teórica 

da arquivística. Apresentam-se os 
procedimentos metodológicos e os 

instrumentos elaborados para a 

implantação do Programa de Gestão de 
Documentos do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro (PGD-RJ), como 

resultados preliminares do projeto 

“Identificação arquivística: utilizando a 
diplomática contemporânea como 

fundamento metodológico no Programa 

de Gestão de Documentos do Governo 
do Rio de Janeiro”, pesquisa em 

desenvolvimento financiada pelo 

Programa Jovem Pesquisador UFF 2009 
que vem sendo realizada através de 

parceria institucional estabelecida entre o 

Arquivo Público do Estado / Secretaria 

de Estado da Casa Civil do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro e a 

Universidade Federal Fluminense. Neste 

estudo, são aplicados os parâmetros da 
diplomática contemporânea para a 

identificação da tipologia documental, 

objetivando a normalização de 
procedimentos para classificar e avaliar 

os documentos das Secretarias de 

Fazenda e de Planejamento e Gestão do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro no 
âmbito do PGD-RJ. Esta pesquisa 
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integra a produção do Grupo de 

Pesquisas “Gênese Documental 

Arquivística”, UFF/CNPq. 

7 

ALBUQUERQUE, 

Ana Cristina de; 

SOUZA, Andréa do 

Prado. O documento 
fotográfico na 

organização do 

conhecimento: 
elementos 

constitutivos no 

processode 
Classificação de 

documentos de 

arquivo. In: 

ENCONTRO 
NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 17., 

2016, Salvador. 

Anais… Salvador: 

UFBA, 2016. 

2016 

ALBUQUERQ
UE, Ana 

Cristina de; 

SOUZA, 

Andréa do 
Prado. 

UEL/UN

ESP 
PR/SP 

Este trabalho propõe um questionamento 

acerca de como se dá o processo da 
transcodificação do documento 

fotográfico no âmbito da Classificação 

de documentos de arquivo, considerando 
esta como um Sistema de Organização 

do Conhecimento (SOC). Ressalta-se 

que é de extrema importância o olhar do 

profissional da informação, durante o 
processo classificatório dos documentos 

fotográficos para entendê-lo na sua 

amplitude com a maior exatidão possível 
e assim prover a conversão das imagens 

para a linguagem dos SOCs, dando ao 

usuário final subsídios para uma busca 
efetiva e eficiente. Como objetivos 

buscou-se estudar a Classificação de 

documentos de arquivo como um 

Sistema de Organização do 
Conhecimento (SOC); estudar como a 

passagem de uma linguagem visual para 

a verbal – transcodificação - se consolida 
no plano de Classificação de documentos 

de arquivo de documentos fotográficos e 

quais são os elementos constitutivos 

existentes na Classificação de 
documentos de arquivo que permitem 

esse processo. Assim, verificou-se o 

processo e a partir da categorização dos 
elementos a luz da análise de conteúdo, 

foi possível perceber uma visão 

Documento 

fotográfico. 

Classificação 
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documentos 
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sistêmica do processo de classificação da 

imagem enquanto documento, e a 

importância da proveniência e da 
diplomática para a obtenção da 

recuperação adequada de informações 

em documentos fotográficos. Pretende-se 

contribuir com as inserções sobre o 
documento fotográfico e sua 

classificação no âmbito de instituições 

informacionais no rito de classificação 
dos documentos imagéticos. 

8 

SOUSA, Renato 
Tarciso Barbosa de. 

A representação da 

informação: 
classificação e 

indexação automática 

de documentos de 

arquivo. In: 
ENCONTRO 

NACIONAL DE 

PESQUISA EM 
CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 15., 

2014, Belo 

Horizonte. Anais... 
Belo Horizonte: 

UFMG, 2014. 

2014 
SOUSA, Renato 
Tarciso Barbosa 

de. 

UNB - 

A classificação é uma função matricial 

do que-fazer arquivístico e um dos 

processos do programa de gestão de 
documentos. É, também, um elemento 

importante para a transparência e 

compartilhamento de informações, que 
são caminhos seguros para a tomada de 

decisão, para preservação da memória 

técnica e administrativa das instituições 

contemporâneas e para o pleno exercício 
da cidadania. A classificação de 

documentos de arquivo tem três 

objetivos: facilitar o acesso à 
informação; manter, preservar o vínculo 

arquivístico; fundamentar as funções 

arquivísticas de avaliação e de descrição. 
Essa importância, reconhecida pela 

literatura nacional e internacional, não é 

compatível com o nível de verticalização 

que se tem sobre esse tema. O 
pressuposto é que o arcabouço 

teóricometodológico da área não 

consegue resolver as questões impostas 
pela grande massa de documentos e 

Arquivística. 
Classificação 

de 

documentos 

arquivísticos. 
Organização 

de 

documentos 
de arquivo. 
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informações acumulada diariamente 

pelas organizações contemporâneas, pela 

disseminação das novas tecnologias e 
pelo desenvolvimento social. A pesquisa 

tem como objetivo a construção de um 

modelo para classificação e indexação 

automática de documentos de arquivo. 
Ela se utiliza dos métodos das Ciências 

Humanas e Sociais para abordar o tema a 

partir do material empírico privilegiado 
nesse trabalho, que é a literatura 

arquivística nacional e internacional e 

aquela que trata da Teoria da 

Classificação, da Teoria do Conceito, da 
Organização e Representação do 

Conhecimento, da Administração, da 

Tecnologia da Informação, da Ciência da 
Informação e da Diplomática 

Contemporânea. 
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9 

SILVA, Wystercley 

Marins. O interesse 

público e social em 
arquivos privados: 

uma análise dos 

efeitos da 

classificação de 
interesse público e 

social em arquivos 

privados. In: 
ENCONTRO 

NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 11., 

2010, Rio de Janeiro. 

Anais... Rio de 
Janeiro: IBICT, 2010 

2010 
SILVA, 

Wystercley 

Marins. 

UFF RJ 

Esta pesquisa de Mestrado está sendo 

desenvolvida na linha de pesquisa 

Informação, Cultura e Sociedade do 
Programa de Pós Graduação em Ciência 

da Informação por estudar a informação 

como processo e produto sócio-histórico, 

analisando sua constituição como objeto 
disciplinar e de políticas, tanto no nível 

micro-social – institucional, quanto no 

nível macro-social – nacional e global. A 
partir desses níveis, são abordados 

aspectos relacionais da informação em 

seus desdobramentos sócio-culturais – 

processos interpretativos, memoriais e 
pedagógicos; sócio-políticos – agências, 

agentes, políticas e direito à informação; 

e histórico-epistemológicos – 
constituição sócio-histórica do campo 

informacional e suas transformações. Tal 

pesquisa tem como objeto a classificação 
de interesse público e social de arquivos 

privados nos termos da Lei 8159 e tem 

por finalidade analisar o processo e os 

efeitos da classificação dos acervos já 
declarados pelo Conselho Nacional de 

Arquivos - CONARQ como de interesse 

público e social. A pertinência de tal 
pesquisa na área de ciência da 

informação é amparada pela criação de 

um instrumento legal que se insere no 
cenário atual brasileiro, onde novos 

atores e novas configurações surgem nos 

processos de produção, organização e 

uso da informação. De acordo com 
Jardim (2008, p. 02), a informação está 

Arquivo 
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de interesse 
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privados. 
políticas 

públicas 

arquivísticas. 

1 0 0 



82 

 

no cerne das inquietações 

contemporâneas sobre o Estado, a 

Sociedade, a Cultura, a Ciência e a 
Tecnologia. Diante disso, torna-se 

relevante a realização de uma pesquisa 

que objetive analisar o processo e os 

efeitos da classificação de interesse 
público e social de arquivos privados, 

pois a mesma trará contribuições para a 

sociedade brasileira, ampliando as 
discussões sobre o tema nas políticas de 

preservação e colaborando com a 

produção de conhecimento, sobretudo, 

para o desenvolvimento científico no 
campo da Ciência da informação. 

13 

ALBUQUERQUE, 

Ana Cristina de; 

MORAES, João 

Batista E. de. Um 
estudo sobre a 

classificação de 

documentos 
fotográficos em 

arquivos, bibliotecas 

e museus. In: 
ENCONTRO 

NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 10., 

2009, João Pessoa. 

Anais... João Pessoa: 
UFPB, 2009 

2009 

ALBUQUERQ

UE, Ana 
Cristina de; 

MORAES, João 

Batista E. de. 

UFMT/U

NESP 
MT/SP 

Iniciamos como projeto investigativo um 

estudo conceitual do termo classificação, 

partindo da problemática que, apesar do 

número significativo de trabalhos e 
discussões apresentadas à área da 

Ciência da Informação sobre o 

tratamento do documento fotográfico em 
unidades de informação, este ainda 

enfrenta desafios pelos profissionais que 

atuam junto a bibliotecas, arquivos e 
museus e questionamentos que, se 

devidamente levantados, poderão 

contribuir para melhorar e elucidar 

dúvidas tanto como estabelecer um 
maior aprofundamento na questão 

técnica e intelectual desse documento. 

Para tanto, propomos um estudo teórico 
e conceitual da Teoria da Classificação, 

Classificação 

Filosófica. 

Classificação 
Bibliográfica. 

Documento 
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Documentos 
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desde seu sentido filosófico até as 

classificações bibliográficas a fim de 

analisar como é feita a classificação de 
documentos fotográficos no acervo do 

arquivo, museu e biblioteca escolhidos 

para a pesquisa e constatar a eficácia e 

importância da prática da classificação, 
atividade que é das mais importantes 

pelos profissionais ligados à Ciência da 

Informação, no tratamento de um acervo. 

15 

ALBUQUERQUE, 

Ana Cristina de; 

MORAES, João 
Batista de. Teoria da 

classificação e 

documentos 

fotográficos: um 
estudo em arquivos, 

bibliotecas e museus. 

In: ENCONTRO 
NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 11., 

2010, Rio de Janeiro. 

Anais... Rio de 

Janeiro: IBICT, 2010. 

2010 

ALBUQUERQ
UE, Ana 

Cristina de; 

MORAES, João 
Batista de. 

UNESP SP 

Na presente pesquisa, propomos um 

estudo conceitual do termo classificação, 

partindo da problemática que, apesar do 

número significativo de trabalhos e 
discussões apresentadas à área da 

Ciência da Informação sobre o 

tratamento do documento fotográfico em 
unidades de informação, este ainda 

enfrenta desafios pelos profissionais que 

atuam junto a bibliotecas, arquivos e 

museus e questionamentos que, se 
devidamente levantados, poderão 

contribuir para melhorar e elucidar 

dúvidas tanto como estabelecer um 
maior aprofundamento na questão 

técnica e intelectual desse documento. 

Para tanto, um estudo teórico e 
conceitual da Teoria da Classificação, 

desde seu sentido filosófico até as 

classificações bibliográficas será 

realizado, a fim de analisar como é feita 
a classificação de documentos 

fotográficos no acervo do arquivo, 

museu e biblioteca escolhidos para a 
pesquisa e constatar a eficácia e 

Classificação 
filosófica. 
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Documento 
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de 
documentos 
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importância da prática da classificação, 

atividade que é das mais importantes 

para os profissionais ligados à Ciência da 
Informação, no tratamento de um acervo. 

16 

 

CAMPOS, Maria 
Luiza de Almeida; 

GOMES, Hagar 

Espanha. Taxonomia 

e classificação: a 
categorização como 

princípio. In: 

ENCONTRO 
NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 8., 

2007, Salvador. 

Anais... Salvador: 

UFBA, 2007. 

2007 

CAMPOS, 

Maria Luiza de 
Almeida; 

GOMES, Hagar 

Espanha. 

UFF-
IBICT/  

CNPq 

RJ 

Taxonomia é, por definição, 

classificação, sistemática e está sendo 

conceituadas no âmbito da Ciência da 

Informação como ferramenta de 
organização intelectual. É empregada em 

portais institucionais, bibliotecas digitais 

como um novo mecanismo de consulta, 
ao lado de ferramentas de busca. Além 

destas aplicações, a taxonomia é um dos 

componentes em Ontologias A 
organização das informações através do 

conceito de Taxonomia permite alocar, 

recuperar e comunicar informações 

dentro de um sistema de maneira lógica 
através de navegação. Este estudo 

apresenta princípios classificatórios que 

possam auxiliar na elaboração de 
taxonomias como um meio de 

representação e de acesso às 

informações. O método de categorização 

é empregado, além de princípios e 
cânones para a elaboração de sistemas de 

conceitos. Este estudo apresenta o 

método de categorização bem como os 
princípios e cânones para elaboração de 

taxonomias como meios de 

representação e de acesso, já testado em 
serviços de informação de diferentes 

naturezas e propósitos. 

Taxonomia. 

Teoria da 

Classificação. 
Categorização 
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17 

RODRIGUES, Ana 

Célia. Identificação 
arquivística: 

subsídios para a 

construção teórica da 

metodologia na 
perspectiva da 

tradição brasileira. In: 

ENCONTRO 
NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 12., 
2011, Brasília, 

Anais... Brasília: 

UnB, 2011. 

2011 
RODRIGUES, 

Ana Célia. 
UFF RJ 

A identificação é uma tarefa de pesquisa 

sobre a gênese do documento de arquivo, 

desenvolvida no início do tratamento 
documental para definir requisitos 

normalizados de planejamento das 

funções que sustentam o tratamento 

técnico documental, seja no momento da 
produção ou da acumulação (produção, 

classificação, avaliação e descrição). 

Esta pesquisa tem por objetivo lançar 
bases teóricas para caracterizar a 

identificação como função independente 

no âmbito da metodologia arquivística, 

sistematizando-a na perspectiva da 
tradição arquivística brasileira. Nesse 

sentido, aliará uma dimensão teórica a 

uma dimensão aplicada. Do ponto de 
vista teórico, busca-se especificamente 

analisar a dimensão conceitual da 

identificação no contexto das 
metodologias arquivísticas e sistematizar 

seus procedimentos, servindo como 

referencial metodológico para a 

realização de praticas arquivísticas 
desenvolvidas no Brasil. Na dimensão 

aplicada, tem por objetivo desenvolver 

estudos de caso de identificação 
arquivística no âmbito de programas de 

gestão de documentos e tratamento de 

massas documentais acumuladas em 
arquivos, verificando a aplicabilidade 

dos princípios teóricos e metodológicos 

da identificação. Como estudo de caso de 

identificação vem sendo desenvolvido o 
projeto de pesquisa “Identificação 

Arquivística. 

Metodologia 

Arquivística. 
Identificação 

Arquivística. 

Tipologia 
Documental. 

Diplomática 

Contemporân

ea. 

1 0 0 
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arquivística: utilizando a diplomática 

contemporânea como fundamento 

metodológico no Programa de Gestão de 
Documentos do Governo do Rio de 

Janeiro”, projeto financiado pelo 

Programa Jovem Pesquisador UFF 2009. 

Neste estudo, são aplicados os 
parâmetros da diplomática 

contemporânea para a identificação da 

tipologia documental, objetivando a 
normalização de procedimentos para 

classificar e avaliar os documentos das 

Secretarias de Fazenda e de 

Planejamento do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro no âmbito do Projeto de 

Gestão de Documentos (PGD), através 

de parceria institucional estabelecida 
entre o Arquivo Público do Estado / Casa 

Civil do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro e a Universidade Federal 
Fluminense. Recortes temáticos dessa 

pesquisa vêm sendo abordados no 

âmbito de projetos de TTC em 

Arquivologia, PIBIC e do Mestrado em 
Ciência da Informação da UFF, 

integrando a produção do Grupo de 

Pesquisas “Gênese Documental 
Arquivística”, UFF/CNPq. 

18 

RODRIGUES, Ana 

Célia. Diplomática 

contemporânea como 
fundamento 

metodológico da 

identificação de 
tipologia documental 

2009 
RODRIGUES, 

Ana Célia 
USP - 

Estudo dos processos de identificação 

arquivística, especialmente da 

identificação de tipologia documental 
nos parâmetros da diplomática 

contemporânea. A identificação é uma 

tarefa de pesquisa sobre a gênese do 
documento arquivistico, que gera 

Diplomática 

Contemporân

ea. 
Arquivologia. 

Metodologia 

Arquivística. 
Identificação 

1 0 0 
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em arquivos. In: 

ENCONTRO 

NACIONAL DE 
PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 10., 

2009, João Pessoa. 
Anais... João Pessoa: 

UFPB, 2009 

informações registradas em instrumentos 

próprios e são a base das análises para a 

avaliação, classificação, descrição e 
produção de documentos de arquivos. A 

caracterização dos atributos que 

apresentam o órgão produtor, suas 

funções e atividades, e a maneira como 
estes vínculos estabelecidos se traduzem 

nas partes do documento arquivístico, 

integram o conhecimento gerado nesta 
fase e compõem a base teórica da 

identificação arquivística. A 

identificação de documentos de arquivo, 

realizada a partir de parâmetros 
normalizados pela tipologia documental 

confere rigor científico às tarefas 

arquivísticas, contribuindo para formar o 
arquivista moderno. Discute-se a relação 

estabelecida entre a diplomática e a 

arquivística, apresentando-se as 
contribuições desta discussão teórica 

para o ensino e a pesquisa em 

Arquivologia. 

Arquivística. 

21 

RODRIGUES, Ana 
Célia. Diplomática e 

arquivística: diálogos 

para a construção do 
método de 

identificação da 

tipologia documental. 

In: ENCONTRO 
NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 17., 

2016 
RODRIGUES, 

Ana Célia.  
UFF RJ 

Nos anos 80 do século passado, a 
Diplomática revisitada pela Arquivística 

encontra nas discussões sobre a 

construção teórica da identificação 
arquivística um espaço para a reflexão 

sobre os estudos de gênese documental e 

sua pertinência para a normalização da 

gestão de documentos e tratamento 
técnico dos documentos acumulados em 

arquivos. No âmbito da metodologia 

arquivística, a identificação é uma fase 
de pesquisa, tarefa de natureza 

Diplomática. 

Tipologia 

documental. 

Identificação 
arquivística. 

Metodologia 

arquivística. 
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2016, Salvador. 

Anais… Salvador: 

UFBA, 2016.  

intelectual, que tem como objetos de 

estudos o órgão produtor e os seus 

documentos, cujo processo de 
reconhecimento se fundamenta nos 

parâmetros da Diplomática, em sua 

perspectiva clássica e contemporânea, a 

tipologia documental, produzindo 
conhecimento para o planejamento das 

funções arquivísticas (criação/produção, 

classificação, avaliação e descrição) A 
Espanha tem dado uma efetiva 

contribuição para as discussões sobre a 

identificação no campo da Arquivística, 

produzindo estudos teóricos e aplicados 
que destacam o país no cenário 

internacional, influenciando na 

construção de tradições arquivísticas 
iberoamericana, contexto em que se 

insere o Brasil. Trata-se de pesquisa de 

natureza documental que busca na 
revisão de literatura, nacional e 

estrangeira, os aspectos que envolvem o 

diálogo entre a Diplomática e a 

Arquivística para a construção do 
método de identificação de tipologia 

documental. Nesta perspectiva, tem 

como objetivo geral lançar bases teóricas 
para caracterizar a identificação como 

função independente no âmbito da 

metodologia arquivística e, 
especificamente, analisar a dimensão 

conceitual da identificação no contexto 

das metodologias arquivísticas e discutir 

a relação estabelecida entre a 
Diplomática e a Arquivística, abordando 
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as origens do método de análise e a 

perspectiva de sua aplicação para a 

arquivística brasileira. Esta temática vem 
sendo abordada no 1 Professora Adjunto 

IV do Departamento de Ciência da 

Informação e Coordenadora do 

Programa de PósGraduação em Ciência 
da Informação da Universidade Federal 

Fluminense âmbito de projetos pesquisas 

de TTC em Arquivologia, Iniciação 
Científica (PIBICCNPq/UFF e 

FAPERJ), do Mestrado e Doutorado 

junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação da UFF, 
integrando a produção do Grupo de 

Pesquisas “Gênese Documental 

Arquivística”, UFF/CNPq. 

47 

FERREIRA, Letícia 

Elaine; BIZELLO, 

Maria Leandra. O 

princípio de 
proveniência: 

reflexões sobre sua 

teoria e prática.. In: 
ENCONTRO 

NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 12., 

2011, Brasília. 

Anais... Brasília: 
UNB, 2011. 

2011 

FERREIRA, 

Letícia Elaine;                      

BIZELLO, 
Maria Leandra.  

UNESP - 

No âmbito da gestão documental a 

eficiência e agilidade são os principais 

resultados em sua execu- ção bem-

sucedida. Para tanto, conhecer a origem 
dos documentos e empreender métodos 

de classificá-los com intuito a seguir 

todas as etapas da gestão de documentos, 
revela-se uma implementação segura à 

cercear as metodologias da organização 

arquivística. O Princípio de 
proveniência, neste sentido, emerge 

como solução remediável e soberana 

para sanar problemas relativos a origem 

dos documentos. Entretanto, no universo 
da prática destas teorias a “técnica 

originária”, embora essencial, parece não 

ser suficiente no que tange as técnicas de 
organização. Objetiva-se fundamentar a 

Princípio de 

Proveniência; 

Gestão 
Documental; 

Classificação; 

Princípio da 

Eficiência. 
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observação de como é efetivada a prática 

do Princípio da Proveniência nas 

instituições partindo, para tanto, de sua 
própria teoria e conceito vinculados à 

gestão da informação e conhecimento 

verificados nas organizações. Dessa 

forma, adotando o caráter de pesquisa 
qualitativo de tipo descritivo-

exploratório orienta-se o estudo no 

sentido de revelar que o Princípio de 
Proveniência sendo a base da 

organização documental nos arquivos 

requer no âmbito da prática o auxílio por 

parte do Princípio da Eficiência, bem 
como de outras bases de conhecimento 

humanísticos que o caracterizam como 

infalível. 

58 

MENDES, Renata 

Lourenço; SOUZA, 
Rosali Fernandez de. 

O código de 

classificação de 
documentos de 

arquivo para a 

administração pública 

federal e a 
organização e 

representação da 

informação na 
fundação Oswaldo 

Cruz. In: 

ENCONTRO 
NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 

2013 

MENDES, 
Renata 

Lourenço;          

SOUZA, Rosali 
Fernandez de.  

FIOCRU
Z/IBICT 

RJ 

O Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), seguindo orientações 

estabelecidas na Lei Federal n⁰ 

8.159/1991, publica em 1994 o Código 
de Classificação de Documentos de 

Arquivo para a Administração Pública 

Federal como instrumento de uso 
obrigatório na organização de 

documentos provenientes das atividades-

meio do poder executivo federal. 
Atendendo a esta orientação, a 

FIOCRUZ desenvolveu o Código de 

Classificação de Documentos de 

Arquivos da Fundação Oswaldo Cruz 
(CCDA-Fiocruz). O presente trabalho 

tem como objetivo analisar o CCDA-

Fiocruz como instrumento de 
organização e representação da 

Classificação 

de 

Documentos 
de Arquivo. 

Código 

CONARQ 

para 
Administraçã

o Pública 

Federal . 
Código 

FIOCRUZ de 

Classificação 
de Arquivo. 
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INFORMAÇÃO, 14., 

2013, Florianópolis. 

Anais... 
Florianópolis: UFSC, 

2013.  

informação para as demandas da 

Instituição em conformidade com as 

especificações do CONARQ. O 
referencial teórico foi constituído em 

base dos princípios de classificação 

aplicados à arquivologia e a esquemas de 

classificação bibliográficos. A 
metodologia de desenvolvimento do 

trabalho foi pautada em dois aspectos : 

1) na análise do CCDA-Fiocruz segundo 
elementos de análise de esquemas de 

classificação bibliográfica obtidos na 

literatura; 2) na identificação da 

demanda dos usuários do CCDA-Fiocruz 
obtida por entrevista especialmente 

elaborada com esta finalidade, 

complementada por sugestões 
espontâneas prévias a este trabalho . As 

análises identificaram elementos teóricos 

que embasaram a construção do CCDA-
Fiocruz, assim como propostas de 

alteração. Os resultados apontam para 

possíveis encaminhamentos visando 

adequar o referido Código às demandas 
dos usuários e à dinâmica organizacional 

da Fiocruz em base das especificações 

do CONARQ. 

59 

GERONIMO, 

Michele Brasileiro; 

BIZELLO, Maria 

Leandra. Princípios 
arquivísticos: pré 

requisito para a 

organização da 
informação 

2012 

GERONIMO, 
Michele 

Brasileiro;              

BIZELLO, 
Maria Leandra. 

UNESP SP 

O objetivo da presente pesquisa é 

realizar uma discussão sobre a aplicação 

do princípio de respeito aos fundos para 

a organização da informação 
arquivística. Compreende-se, por 

principio de respeito aos fundos, que 

todos os documentos devem ser 
mantidos em seu contexto de produção. 

1. 

Organização 

da informação                                  

2. Informação 
arquivística                                         

3. Princípio 

de respeito 
aos fundos. 
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arquivística. In: 

ENCONTRO 

NACIONAL DE 
PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 13, 

2012, Rio de Janeiro. 
Anais... Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ, 

2012.  

No desenvolvimento da discussão, 

caracterizamos a organização da 

informação no contexto arquivístico, 
delimitando a informação arquivística. 

Para isso levantamos a bibliografia sobre 

a importância da gestão documental, 

com a ideia de arquivística integrada, 
situando-a no processo de sistematização 

de metodologias para a organização da 

informação arquivística. Foi abordado o 
princípio de respeito aos fundos, 

ressaltando a importância da função de 

classificação aliada a esse princípio, para 

que a informação arquivística seja 
organizada e possa prover o acesso. 

60 

TOGNOLI, Natália 

Bolfarini. Desafios da 

representação na 
arquivística 

contemporânea. . In: 

ENCONTRO 
NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 13., 

2012, Rio de Janeiro. 

Anais... Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ, 
2012.  

2012 

TOGNOLI, 

Natália 
Bolfarini. 

UNESP SP 

A Arquivística tem o arranjo e a 

descrição dos documentos de arquivo 
como processos nucleares de sua teoria e 

prática que dividem o mesmo objetivo: 

representar o conhecimento arquivístico. 

Essa representação está baseada 
fundamentalmente na aplicação do 

princípio da proveniência e no conceito 

de fundo documental. O presente artigo 
busca discutir especificamente a 

descrição arquivística, em face das 

mudanças e propostas de uma 
abordagem pós-moderna da disciplina 

que propõe o conceito de fundo e o 

princípio da proveniência como 

norteadores conceituais e não como 
entidades físicas – como até o momento 

se supunha – no processo de 

representação. Para tanto, são 
apresentadas as perspectivas teóricas dos 

Representaçã

o arquivística. 
Fundo. 

Princípio da 

Proveniência. 
Descrição. 
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estudos canadenses e australianos que se 

apresentam na vanguarda do movimento 

pós-moderno, discutindo as bases 
teóricas da Arquivística Moderna, face à 

realidade dinâmica da produção 

documental contemporânea. 

71 

RODRIGUEZ, Sonia 

Maria Troitiño. 

Estudo comparativo 
de estruturas 

documentais em 

instituições análogas: 
uma análise 

tipológica sobre 

inventários 

postmortem. In: 
ENCONTRO 

NACIONAL DE 

PESQUISA EM 
CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 15., 

2014, Belo 
Horizonte. Anais... 

Belo Horizonte: 

UFMG, 2014. 

2014 

RODRIGUEZ, 

Sonia Maria 
Troitiño. 

UNESP - 

Este estudo se propõe a acompanhar 
produção documental de duas das mais 

importantes instituições da justiça 

brasileira, confrontando-a com as 
mudanças e alterações na estrutura 

organizacional das entidades ao longo de 

dois séculos e meio, período em que 

coexistiram. Assim, a relação entre 
função, atividade e documento é 

recuperada de modo a compreender 

como o sistema organizacional da 
instituição interfere na própria criação de 

registros. Para isso, elegemos a 

documentação pertencente aos fundos 

Juízo Ordinário de São Paulo (séc. XVI-
XX) e Juízo Ordinário de São Paulo (séc. 

XVI-XIX), ambos custodiado pelo 

Arquivo Público do Estado de São Paulo, 
como parâmetro para essa ponderação. 

Por serem instituições de longa 

sobrevivência, com considerável parcela 
de seus documentos preservados, 

permitem o estabelecimento de um 

estudo comparativo da produção de um 

mesmo tipo documental em diferentes 
momentos históricos. O tipo documental 

escolhido é o auto cível de inventário 

post-mortem, uma das principais fontes 
utilizadas pelos historiadores e 

Tipologia 
Documental. 

Metodologia 

Arquivística. 

Inventários 
post-mortem 
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estudiosos para a recuperação de 

informações sobre o modo de vida da 

população brasileira durante os períodos 
de Colônia e Império. O resultado busca 

mapear as alterações sofridas ao longo 

do tempo pelos modelos jurídicos 

adotados para registrar tais ações, assim 
como apresentar uma proposta de analise 

tipológica que leve em conta a evolução 

histórica do tipo documental em ampla 
escala temporal. Como resultado, ao 

comparar a produção documental 

proveniente de distintas organizações, 

pudemos verificar certa constância na 
estrutura interna do modelo documental 

ao longo do tempo. Isso nos fez refletir 

que, mais do que a organização 
administrativa ou burocrática que dá 

origem aos arquivos, o que molda a 

expressão documental são as regras 
advindas do direito administrativo, 

quando em encontro da intencionalidade 

do registro. 

72 

SILVA, Margareth 

da. A polissemia do 
termo “arquivo”. In: 

ENCONTRO 

NACIONAL DE 

PESQUISA EM 
CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 17., 

2016, Salvador, BA. 
Anais... Salvador: 

UFBA, 2016. 

2016 
SILVA, 

Margareth da 
UFF RJ 

A polissemia do termo “arquivo” é 
considerada uma dificuldade para a 

definição e delimitação desse objeto por 

diferentes autores da área. Os seus 
múltiplos significados, como prédio, 

instituição, lugar, móvel e conjunto de 

documentos, transmitiriam ambiguidade 

e falta de precisão, sendo, portanto, um 
problema para a construção da 

Arquivologia como ciência autônoma. O 

artigo pretende demonstrar que a 
polissemia é resultado de um longo 

Arquivo. 

Custódia. 

História dos 

Arquivos. 
Proveniência. 

Terminologia 

arquivística. 
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percurso histórico dos arquivos e do 

próprio conceito, por meio de revisão da 

literatura arquivística e da análise dos 
significados atribuídos pelos dicionários 

contemporâneos de terminologia 

arquivística. O trabalho apresenta 

considerações a respeito da amplitude e 
da singularidade do conceito de arquivo. 

75 

BATISTA, Danielle 
Alves; OLIVEIRA, 

Eliane Braga. 

Auditoria 
arquivística: 

requisitos mínimos 

para sua realização. 
In: ENCONTRO 

NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 17., 

2016, Salvador. 

Anais… Salvador: 
UFBA, 2016. 

2016 

BATISTA, 

Danielle Alves;                     

OLIVEIRA, 
Eliane Braga 

UnB DF 

O presente trabalho tem como objetivo a 

proposta de requisitos mínimos para uma 

auditoria arquivística com base na 

legislação arquivística brasileira e nas 
recomendações de três autores da área: 

Antonia Heredia Herrera, Theodore 

Roosevelt Schellenberg e Heloisa 
Liberalli Bellotto. A pesquisa é 

qualitativa, a coleta de dados foi feita a 

partir da pesquisa bibliográfica e sua 
análise se deu pela comparação entre os 

requisitos de auditoria levantados na 

literatura e as determinações legais, 

juntamente com as observações dos três 
autores citados. O resultado é a proposta 

de requisitos de auditoria arquivística 

classificados conforme as principais 
funções arquivísticas. 

Auditoria. 

Auditoria 

Arquivística. 
Requisitos de 

auditoria. 

Gestão de 

documentos. 
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76 

SOUZA, Rosale 

Mattos; BOTAO, 
Antonio Victor. 

Representação da 

informação 

arquivística: 
perspectivas teórico-

metodológicas de um 

campo e suas 
relações 

interdisciplinares. In: 

ENCONTRO 
NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 17., 
2016, Salvador. 

Anais… Salvador: 

UFBA, 2016. 

2016 

SOUZA, Rosale 

Mattos;                     

BOTAO, 
Antonio Victor. 

UNIRIO/
IBICT-

UFRJ 

RJ 

Este trabalho visa apresentar as 

mudanças teórico-metodológicas 

advindas dos impactos das tecnologias 
da informação, na análise, representação 

e recuperação de conteúdos, seus usos e 

necessidades informacionais no mundo 

contemporâneo. A representação da 
informação está associada à classificação 

e a recuperação da informação, visando a 

Organização do Conhecimento na 
Ciência da Informação. O conceito de 

representação da informação 

corresponde em obras de referência da 

área de documentação e informação com 
o estabelecimento de conceitos e 

notações simbólicas em Sistemas de 

Informação analógicos e digitais. A 
abordagem da representação da 

informação arquivística ainda apresenta-

se como uma lacuna, pois existem 
correntes de pensamento da área 

oriundas da historiografia do século 

XIX, que privilegiam o termo descrição 

em detrimento do termo ou atividade de 
representação. A Representação da 

Informação está mais associada à noção 

pós-moderna da Arquivística, de 
processo dinâmico, fluido, independente 

das idades documentais arquivísticas que 

balizam a gestão dos documentos e 
informações. A metodologia a ser 

empregada nesta pesquisa é exploratória 

e comparativa, buscando identificar nas 

correntes de pensamento, os termos 
representação da informação, descrição, 

Representaçã
o. Descrição. 

Informação 

arquivística. 
Gestão da 

Informação. 
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classificação e indexação na 

terminologia da literatura nas áreas de 

Arquivologia e Biblioteconomia no 
contexto da Ciência da Informação, na 

tentativa de apontar uma convergência 

conceitual entre as mesmas. O trabalho 

demonstrou 1 UNIRIO 2 IBICT/UFRJ 
que a análise e representação de 

conteúdos dos documentos são 

essenciais para o atendimento aos 
usuários nos Sistemas de Recuperação da 

Informação e Gestão da Informação 

Arquivística em meios eletrônicos, 

promovendo maior integração entre os 
usuários e as agências de informação em 

redes de informação, tais como arquivos, 

bibliotecas, centros de documentação e 
informação e museus, por meio de 

ferramentas de pesquisa, de divulgação e 

de relacionamento social. Para tanto, faz-
se necessária cada vez mais a 

padronização de normas de descrição e 

representação da informação na 

contemporaneidade, conferindo maior 
consistência às informações. 

89 

INDOLFO, Ana 

Celeste. O uso das 
normas arquivísticas 

no estado brasileiro: 

uma análise do Poder 

Executivo Federal. 
In: ENCONTRO 

NACIONAL DE 

PESQUISA EM 
CIÊNCIA DA 

2008 
INDOLFO, Ana 

Celeste. 

UNIRIO/
Arquivo 

Nacional 

RJ 

Examina o alcance das normas 

arquivísticas, instituídas pelo Conselho 
Nacional de Arquivos, no quadro geral 

da formulação e implantação de políticas 

públicas arquivísticas. Contextualiza o 

conceito de informa- ção e a evolução da 
Ciência da Informação. Reconhece no 

surgimento do conceito de gestão de 

documentos uma renovação 
epistemológica da Arquivologia. Adota 

Normas 

arquivísticas. 
Políticas 

públicas 

arquivísticas. 

Poder 
Executivo 

Federal. 

Conselho 
Nacional de 
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INFORMAÇÃO, 9., 

2008, São Paulo. 

Anais... São Paulo: 
USP, 2008. 

um quadro conceitual sobre o Estado, 

como campo informacional, e sobre as 

políticas públicas de informação. Discute 
a conceituação de norma em diversos 

campos do conhecimento para a 

compreensão do alcance e da intensidade 

das normas arquivísticas. Descreve o 
cenário e os agentes da política nacional 

de arquivos. Identifica os órgãos do 

Poder Executivo Federal que, no período 
de 1996 a 2006, adotaram os 

instrumentos de classificação e avaliação 

de documentos. Analisa a atuação do 

Arquivo Nacional e verifica as 
transformações ocorridas no cenário 

arquivístico federal, decorridos 10 anos 

da elaboração e aplicação dos 
instrumentos normativos de gestão de 

documentos. 

Arquivos. 

Arquivo 

Nacional. 

90 

RODRIGUES, Ana 

Célia. Identificação 

arquivística como 

requisito da gestão de 
documentos: 

contribuição para 

aplicação da lei de 
acesso à informação 

no Brasil. In: 

ENCONTRO 
NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 15., 
2014, Belo 

Horizonte. Anais... 

2014 
RODRIGUES, 

Ana Célia. 

Universi

dad 

Carlos 
III/CAPE

S/USP 

 Madrid-

Espanha/
SP 

Estudo da relação entre a identificação e a 

gestão de documentos, como uma 

contribuição para as discussões sobre os 

processos de aplicação da Lei de Acesso à 
Informação no Brasil. A identificação é um 

processo de trabalho arquivístico de natureza 

intelectual sobre o documento de arquivo e 

sua ligação ao órgão produtor e fundamenta 

as funções arquivísticas da classificação, da 

avaliação e da descrição, servindo também 

para o próprio planejamento da produção 

documental. Com a entrada em vigor da Lei 

de Acesso à Informação em maio de 2012, a 

demanda por documentos e informações que 

caracteriza o Estado Brasileiro ampliou-se 

cada vez mais. As conseqüências da falta de 
preparo da administração pública e, 

conseqüentemente, da dificuldade para 

Identificação 
Arquivística. 

Metodologia 

Arquivística. 
Diplomática. 

Gestão de 

Documentos. 
Lei de Acesso 

à Informação 

no Brasil. 
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Belo Horizonte: 

UFMG, 2014.  

estabelecer políticas de gestão para seus 

documentos e arquivos, causará impactos 

para a aplicabilidade da LAI no Brasil. O 

objetivo desta pesquisa é discutir a 

pertinência da identificação como requisito 

metodológico para o cumprimento da Lei de 

Acesso à Informação no âmbito de 

programas de gestão de documentos da 

administração pública estadual e municipal 

do Brasil. Espera-se assim, que os resultados 

venham contribuir com novos elementos para 
o debate sobre a identificação como nova 

função arquivística e que a sistematização de 

seus fundamentos teóricos e procedimentos 

metodológicos possam servir de referencial 

para os programas de gestão de documentos, 

cumprindo os requisitos que garantam o 

acesso a documentos e informações públicas 

no Brasil. Trata-se de projeto de pesquisa de 

pós-doutorado, em desenvolvimento na 

Universidad Carlos III de Madrid, com apoio 

CAPES, e na Universidade de São Paulo, que 
integra a produção do Grupo de Pesquisas 

“Gênese Documental Arquivística”, 

UFF/CNPq. 

91 

DIAS, Célia da 

Consolação; 

ALVARENGA, 
Lídia. Análise e 

descrição dos 

metadados presentes 
nos elementos da 

modelização de um 

domínio 

organizacional. In: 
ENCONTRO 

NACIONAL DE 

2014 

DIAS, Célia da 

Consolação; 
ALVARENGA, 

Lídia. 

UFMG - 

Os objetivos deste trabalho são descrever os 

metadados identificados no sistema 

categorial organizado a partir da análise dos 

formulários usados na Metodologia DIRKS 

para a elaboração dos instrumentos de gestão 

arquivística na administração direta do 

Estado de Minas Gerais. A modelagem partiu 
das categorias fundamentais de Ranganathan. 

Foram analisados oito instrumentos de coleta 

de dados, usados na implantação do projeto 

de elaboração dos instrumentos de gestão de 

documentos do governo do Estado de Minas 

Gerais. A metodologia deste estudo 

Análise de 

domínio e 

arquivística. 
Modelagem 

organizaciona

l. DIRKS - 
Designing and 

Implementing 

Recordkeepin

g Systems. 
Metadados 

arquivísticos. 
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PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 15., 
2014, Belo 

Horizonte. Anais... 

Belo Horizonte: 

UFMG, 2014.  

compreendeu doze etapas, desde a separação 

das entidades de cada formulário até a 

elaboração de um sistema categorial 

representando um domínio organizacional, 

composto de categorias, subcategorias e 

subdivisões de subcategorias, bem como, a 

descrição dos metadados presentes nos 

formulários usados para a elaboração dos 

instrumentos de gestão de documentos 

arquivísticos. A metodologia usada nesta 

pesquisa e as decorrentes reflexões 
evidenciam os princípios teóricos da área: os 

princípios do respeito aos fundos, da ordem 

original e a abordagem da teoria das três 

idades que fundamentaram a interpretação 

dos elementos dos formulários de coleta de 

dados. 

Instrumentos 

de gestão. 

96 

RODRIGUES, Ana 

Célia; VIANA, 

Cláudio Muniz. 
Identificação de 

tipologia documental 

como metodologia 

para organização de 
arquivos de 

arquitetura.In: 

ENCONTRO 
NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 13., 

2012,Rio de Janeiro. 

Anais... Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ, 
2012.  

2012 

RODRIGUES, 

Ana Célia;                            

VIANA, 
Cláudio Muniz 

UFF/UF

RJ 
RJ 

Este trabalho de pesquisa tem como 

objetivo compreender como a 
identificação de tipologia documental, 

fundamentada nos parâmetros da 

diplomática contemporânea, pode ser 
aplicada na investigação da gênese dos 

arquivos de arquitetura, fornecendo as 

bases para sua organização. Aborda a 

questão da diplomática aplicada nos 
estudos de gênese documental, 

envolvendo a identificação de 

documentos arquivísticos e seu contexto 
de produção. Analisa os fundamentos 

teóricos e conceituais da diplomática 

contemporânea como recurso 

metodológico nas atividades de 
identificação, envolvendo os processos 

de análise e reconhecimento de 

documentos, bem como as origens e a 

identificação; 

diplomática 

contemporâne

a; gênese 
documental; 

metodologia 

arquivística; 
arquivos de 

arquitetura. 
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consolidação dos conceitos envolvidos. 

Aplica a identificação de tipologia 

documental, através de um estudo de 
caso, como método de organização em 

massa documental acumulada, referente 

a projetos de arquitetura, integrantes de 

fundos arquivísticos, oriundos do projeto 
para a construção da Universidade do 

Amazonas (atual Universidade Federal 

do Amazonas), no período de 1970 a 
1983, custodiados pelo Núcleo de 

Pesquisa e Documentação da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Por fim, traz como resultados alcançados 

a identificação de órgão produtor, tipos e 

séries documentais integrantes de 
arquivos de arquitetura, além de ratificar 

que a identificação traz para o campo 

arquivístico uma maior confiabilidade 
para gerar comparações e tomar decisões 

sobre critérios de recolhimento e 

conservação dos documentos produzidos 

e acumulados, facilitando 
consequentemente a preparação do 

terreno para a execução das demais 

funções arquivísticas. 

103 

BUENO, Danilo 

André; 

RODRIGUES, Ana 

Célia. Mapeamento 
de fluxos 

documentais como 

elemento de 
identificação 

2014 

BUENO, 

Danilo André;                          
RODRIGUES, 

Ana Célia. 

UFF - 

Estudo dos processos de mapeamento de 

fluxos documentais como elemento de 

Identificação Arquivística no âmbito de 

desenvolvimento de programas de gestão 
de documentos. A Identificação 

Arquivística é um processo de pesquisa 

intelectual que versa sobre a análise 
crítica da gênese do documento de 

Diplomática. 

Fluxo 

Documental. 

Identificação 
Arquivística. 

Gestão de 

Documentos. 
Tipologia 
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arquivística no 

âmbito da gestão de 

documentos. In: 
ENCONTRO 

NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 15., 

2014, Belo 

Horizonte. Anais... 
Belo Horizonte: 

UFMG, 2014.  

arquivo e seu contexto de produção. 

Tratase de fase preliminar do tratamento 

documental desenvolvida para fins de 
produção, classificação, avaliação e 

descrição de documentos, a partir de 

requisitos padronizados. Apresenta-se o 

conceito, os objetos, os instrumentos e as 
finalidades da Identificação Arquivística, 

bem como o conceito e fases da gestão 

de documentos. Expõe a dinâmica do 
mapeamento de fluxos documentais 

como elemento de Identificação 

Arquivística através do levantamento de 

dados sobre a tramitação dos 
documentos na etapa de identificação de 

tipologias documentais, discutindo a 

relação estabelecida entre a Arquivologia 
e a Administração, para o entendimento 

dos processos administrativos e 

arquivísticos. A pesquisa é do tipo 
descritiva exploratória, de natureza 

qualitativa, cuja estratégia adotada é o 

estudo de caso. Descreve-se a 

experiência adquirida por meio do estudo 
de caso da aplicabilidade dessa 

metodologia para o mapeamento de 

fluxos documentais na Gerência de 
Contratos, Aeronaves e Societário da 

VRG Linhas Aéreas S.A. Como 

resultados, apresenta-se uma proposta de 
sistematização de procedimentos e 

instrumentos necessários para o processo 

de mapeamento de fluxos documentais a 

partir da aplicação da metodologia de 
Identificação Arquivística como subsídio 

Documental. 
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no âmbito do desenvolvimento de 

programas de gestão de documentos, 

conhecimento essencial para a 
compreensão da gênese documental. 

130 

BIZELLO, Maria 
Leandra; TROITIÑO, 

Sonia Maria. 

Organização e 

representação de 
documentos de 

arquivo em 

universidades. In: 
Encontro Nacional de 

Pesquisa em Ciência 

da Informação, 16., 
2015, João Pessoa. 

Anais... João Pessoa: 

UFPB, 2015.  

2015 

BIZELLO, 

Maria Leandra;               

TROITIÑO, 
Sonia Maria. 

UNESP SP 

Este artigo discute a produção e o 
processo de avaliação de documentos em 

universidades, mais especificamente, 

tomamos como estudo a Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”. A análise, sob a luz da teoria da 

Arquivística Integrada, corrente de 

origem canadense, objetiva compreender 
os mecanismos que compõem a 

produção e o processo de avaliação e 

destinação de documentos. As 
Comissões de Avaliação são o ponto 

nevrálgico de decisões relativas à 

documentação produzida e recebida no 

âmbito público nas várias instâncias do 
estado de São Paulo. O Decreto Paulista 

nº 58052/2012, que regulamenta em 

nível estadual a Lei de Acesso à 
Informação (nº 12527/2011), reforçou o 

papel das antigas Comissões de 

Avaliação de Documentos, 

transformando-as em Comissões de 
Avaliação de Documento e Acesso. Isto 

permite que o processo de avaliação 

contemple o chamado ciclo vital dos 
documentos e incorpore a ideia de 

informação em seu bojo. Como resultado 

concreto de todo esse processo de 
reflexão teórica e desenvolvimento de 

metodologias, apresentamos neste artigo 

os instrumentos resultantes de tais ações 

Organização e 

representação 

de 
documentos. 

Arquivística 

integrada. 
Tipologia 
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no âmbito universitário: o plano de 

classificação de documentos das 

atividades-meio da universidade, com 
sua tabela de temporalidade decorrente, 

ambos modelados com base em estudos 

de tipologia documental. Tais 

instrumentos são representações de todas 
as atividades geradoras de documentos 

nas universidades, desde as 

administrativas, passando pelas 
acadêmicas até as mais sofisticadas 

pesquisas desenvolvidas em todos os 

tipos de laboratórios. Para além desses 

resultados, outros produtos dessa 
confluência entre discussão teórica e 

fazer arquivístico, geradores de 

conhecimento, organizam e representam 
concomitantemente a produção 

documental da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”: o 
vocabulário controlado de termos 

arquivísticos; a tabela do grau de sigilo 

documental; e o Manual de Normas 

Processuais, em um modelo sistêmico de 
arquivos. 

166 

MADIO, Telma 

Campanha de 
Carvalho. Uma 

discussão dos 

documentos 

fotográficos em 
ambiente de arquivo. 

In: ENCONTRO 

NACIONAL DE 
PESQUISA EM 

2011 
MADIO, Telma 
Campanha de 

Carvalho. 

UnB DF 

Foram levantadas discussões sobre os 

documentos fotográficos em instituições 
arquivísticas e as referências teórico-

metodológicas sobre organização, 

conservação e recuperação desses 

documentos. Esse levantamento, sem ser 
exaustivo, permitiu termos um contato 

maior com as discussões e a criação de 

um Banco de Dados com a bibliografia 
arrolada, num total de aproximadamente 

Organização; 
Arquivo; 

Fotografia 
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CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 12., 

2011, Brasília, DF. 
Anais... Brasília: 

UnB, 2011.  

160 registros, que está disponível 

localmente para o Grupo de Estudos e 

pesquisadores interessados na área. O 
Banco de Dados em Acess, facilita a 

busca e cruzamento de autores, assuntos 

e locais onde os títulos estão disponíveis. 

Na análise dos títulos, verificouse que as 
publicações na área de documentação 

ainda são em pequeno número e a maior 

parte aborda questões teóricas sobre a 
fotografia e o seu uso em nossa 

sociedade, questões de conservação, 

acondicionamento e descrição. Nas 

abordagens teóricas constatou-se que o 
tratamento arquivísitco dispensado ao 

documento fotográfico não respeita a 

gênese documental, quando muito são 
mantidos por Fundo e/ou Coleção. 

227 

ALBUQUERQUE, Ana 

Cristina de; SOUZA, 

Andréa do Prado. O 

documento fotográfico 

na organização do 
conhecimento: 

elementos constitutivos 

no processode 

Classificação de 

documentos de arquivo. 

In: ENCONTRO 

NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 17., 

2016, Salvador. 
Anais… Salvador: 

UFBA, 2016.  

2016 

ALBUQUERQ

UE, Ana 
Cristina de; 

SOUZA, 

Andréa do 

Prado.  

UNESP/

UEL 
SP/PR 

Este trabalho propõe um questionamento 

acerca de como se dá o processo da 

transcodificação do documento 
fotográfico no âmbito da Classificação 

de documentos de arquivo, considerando 

esta como um Sistema de Organização 
do Conhecimento (SOC). Ressalta-se 

que é de extrema importância o olhar do 

profissional da informação, durante o 
processo classificatório dos documentos 

fotográficos para entendê-lo na sua 

amplitude com a maior exatidão possível 

e assim prover a conversão das imagens 
para a linguagem dos SOCs, dando ao 

usuário final subsídios para uma busca 

efetiva e eficiente. Como objetivos 
buscou-se estudar a Classificação de 

Documento 

fotográfico. 

Classificação 

de 
documentos 

de arquivo. 

Transcodifica
ção. 

Organização 

do 

conhecimento
. Sistema de 

organização 

do 
conhecimento

. 
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documentos de arquivo como um 

Sistema de Organização do 

Conhecimento (SOC); estudar como a 
passagem de uma linguagem visual para 

a verbal – transcodificação - se consolida 

no plano de Classificação de documentos 

de arquivo de documentos fotográficos e 
quais são os elementos constitutivos 

existentes na Classificação de 

documentos de arquivo que permitem 
esse processo. Assim, verificou-se o 

processo e a partir da categorização dos 

elementos a luz da análise de conteúdo, 

foi possível perceber uma visão 
sistêmica do processo de classificação da 

imagem enquanto documento, e a 

importância da proveniência e da 
diplomática para a obtenção da 

recuperação adequada de informações 

em documentos fotográficos. Pretende-se 
contribuir com as inserções sobre o 

documento fotográfico e sua 

classificação no âmbito de instituições 

informacionais no rito de classificação 
dos documentos imagéticos. 

258 

MURGUIA, Eduardo 

Ismael; REGISTRO, 

Tânia Cristina. O 

arranjo arquivístico 

como escrita: uma 

reflexão sobre a 

narrativa em imagens a 
partir do fundo Pedro 

Miranda no arquivo 

público e histórico de 

ribeirão preto. In: 

2005 

MURGUIA, 

Eduardo Ismael;                

REGISTRO, 
Tânia Cristina. 

UNESP/    

Arquivo 

Público e 
Histórico 

de 

Ribeirão 
Preto 

SP 

O presente trabalho trata de refletir sobre 

algumas questões importantes para o 
arranjo fotográfico em arquivos. 

Considerando o arranjo arquivístico um 

ato de comunicação, analisa-se como 

esse arranjo se estrutura através do 
enunciado narrativo da vida e obra de 

José Pedro Miranda; intelectual 

conservador da segunda metade do 
século XX em Ribeirão Preto, cujos 

imagem e 

informação; 
fotografia; 

arquivos 

fotográficos; 

arranjo 
fotográfico; 

coleções; 

Arquivo 
Publico e 
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ENCONTRO 

NACIONAL DE 

PESQUISA EM 

CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO, 6., 

2005, Florianópolis. 

Anais... Florianópolis: 

UFSC, 2005.  

documentos se configuram como o 

objeto de análise do presente trabalho. 

Discute-se sobre o estatuto documental 
da fotografia e como ela se destaca num 

ambiente de arquivo, adquirindo 

significado na série, portanto, além da 

unidade. Conclui-se que as 
interpretações das bibliotecas como 

narrativas podem ser utilizadas com a 

mesma intenção para o entendimento dos 
arquivos pessoais. 

Histórico de 

Ribeirão 

Preto; José 
Pedro 

Miranda 

 


