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Estrutura da Apresentação

1 – Ponto de partida (contextualização

e fundamentação);

2 – Algumas considerações;

3 – Caminhos possíveis.



Ponto de Partida para as reflexões sobre 

a classificação de documentos de arquivo



Processo de Organização dos Documentos de Arquivo

Três conceitos

Organização

Classificação Ordenação Arquivamento



Precisamos sair de uma classificação intuitiva para uma 

classificação técnico-científica

Classificação Intuitiva
Classificação 

técnico-científica



A classificação e seus ângulos

Espaço 

Interdisciplinar

Princípios 

Arquivísticos

Teoria da 

Classificação
Metodologia 

de Coleta de 

Dados

Método de Codificação

Fundamentação Teórica



A classificação é uma função matricial 

do fazer arquivístico



Arquivística

Avaliação

Descrição

Aquisição

Classificação

Criação

Preservação

Difusão

Espaço Interdisciplinar

Funções Arquivísticas
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As bases da Arquivística
A função matricial da Classificação

Classificação

Avaliação Descrição
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Neste campo são 
apresentados os conjuntos 
documentais produzidos e 
recebidos, hierarquicamente 
distribuídos de acordo com o 
Código de classificação de 
documentos.

Referem-se ao 

tempo necessário 

para arquivamento 

dos documentos 

nas fases corrente 

e intermediária.

Neste campo é registrada 

a destinação 

estabelecida que pode 

ser a eliminação, quando 

o documento não 

apresenta valor 

secundário ou a guarda 

permanente, quando as 

informações contidas no 

documento são 

consideradas importantes 

para fins de prova, 

informação e pesquisa.

Informações 

complementares e 

justificativas 

necessárias à correta 

aplicação da tabela.

Tabela de Temporalidade
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Arquivo Carlos Lacerda
Descrição – Nível Série

Exemplo

Série: Produção Intelectual 

Código: PI

Datas: 1912-1977

Dimensão: 4,22 metros lineares

Conteúdo: os documentos versam sobre a produção jornalística,

literária, teatral, as traduções de livros e peças de teatro,

as adaptações de contos e romances para o rádio-
teatro, biografias etc.

Sistema de 

Classificação: a série foi subdivida nas seguintes subséries: Discursos, 

Palestras e Conferências, Jornalismo, Literatura, Teatro,

Tradução, Biografias.



A classificação é parte integrante de 

um Programa de Gestão de 

Documentos



Projeto

Sociedade
Ambiente 

Corporativo

Diagnóstico da

Situação

Política Institucional
(concretizada em regulamento)

Recursos

Legislação

Programa

Elementos do Programa de Gestão de Documentos

Política de Classificação Programa Específico

Política de Avaliação

Política de Documentos 

Vitais

Política de Conservação

e Preservação

Política de Descrição Programa Específico

Política de Gestão de

Documentos Digitais Programa Específico

Política de Formação Programa Específico

Fonte: LLANSÓ SANJUAN, Joaquim, 2010 (com adaptações).

Sistema Arquivístico

Marco 

Normativo

da organização
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Gestão de Documentos

Processos

ISO 15489-2001

1. Incorporação (criação) de documentos

2. Registro

3. Organização lógica para a recuperação: classificação e 

indexação

4. Classificação para a segurança e acesso

5. Armazenamento

6. Rastreabilidade

7. Disposição
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Gestão de Documentos

Instrumentos de Gestão Específicos

ISO 15489-2001

1. Plano de classificação de documentos e 

informações;

2. Tabela de temporalidade de documentos e 

informações;

3. Manual de gestão arquivística de 

documentos;

4. Dicionário de termos controlados.
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Excelência em Situação Arquivística

1. Política arquivística;

2. Unidade político-administrativa;

3. Recursos humanos;

4. Recursos materiais;

5. Recursos financeiros;

6. Instrumentos de Gestão Arquivística (plano, tabela etc.).



Arquivo

Potencial Informativo

 Informação contida no documento;

 Informação contextual (informação obtida 

do conjunto de documentos que registra uma 

atividade ou transação).



Valor primário (arquivos corrente e intermediário): 

predomina a busca pelo documento 

individualmente. O documento na sua 

individualidade.

Valor secundário (arquivo permanente): 

predomina a busca por documentos 

referentes à uma ação, atividade, 

transação. O contexto de produção.



Ambiente Organizacional

Documento 

de arquivo

Documento de 

referência/não 

orgânico

Documento 

de 

biblioteca

Base de 

Conhecimento
Bases de 

dados não 

institucionais



Como último ponto de partida 

(fundamento):

A necessidade de integração dos 

sistemas de informação nas 

organizações: a importante 

questão do desperdício de 

informação



2 - Algumas considerações



Primeira: Qual o objetivo da classificação 

de documentos de arquivo? Por que 

classificamos documentos de arquivo?



Qual o objetivo da classificação de 

documentos de arquivo? Por que 

classificamos documentos de arquivo?

Duas vertentes



Qual o objetivo da classificação de documentos de arquivo? Por que 

classificamos documentos de arquivo?

Primeira vertente

Manter o vínculo arquivístico

 a prática de classificar documentos decorre

da necessidade de manter explícito o vínculo

arquivístico.

 a recuperação de documentos é somente um

benefício colateral da classificação.



Qual o objetivo da classificação de documentos de arquivo? Por que 

classificamos documentos de arquivo?

Segunda vertente

Acesso à informação

 percebida quando os autores estão mais

próximos da Ciência da Informação.

 não há necessidade da estrutura hierárquica

de classificação, pois no ambiente digital é

possível acessar a informação sem necessitar

dessa estrutura. A multidimensionalidade das

possibilidades de agrupamento.



Classificação Vínculo Arquivístico – contexto

Recuperação da Informação

Primeira consideração

Classificação: três objetivos

Fundamentar a avaliação e a descrição

A classificação de documentos de arquivo precisa envolver esses três objetivos!



Segunda: É possível recuperar documentos

somente com o instrumento de

classificação?



Classificação

000 – Administração Geral

020 - Pessoal

022 – Aperfeiçoamento e Treinamento
022.1 – Cursos

022.11 – Promovidos pela Instituição

Privilegiando o potencial informativo da contextualização.



O Código de Classificação do Conarq

Seis níveis de divisão

000 Administração Geral

020 Pessoal

024 Direitos, Obrigações e Vantagens

024.1 Folhas de Pagamento. Fichas Financeiras

024.11 Salários. Vencimentos

024.111 Salário-Família

Exigência de um conhecimento cada vez maior.



3 – Caminhos Possíveis



Equacionar as duas possibilidades de

busca.

A classificação não é suficiente para

atender as duas possibilidades de busca

(a informação contida no documento e a

informação contextual).

Relacionar a indexação com a

classificação.



Ciclo documentário
(Adaptado de Robredo, 2005)



Primeira Pesquisa

A elaboração de um dicionário de termos 

controlados vinculados à estrutura de 

classificação
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022 – Aperfeiçoamento e Treinamento

022.1 – Cursos

022.11 – Promovidos pela Instituição

Avaliação da Capacitação de servidor

Avaliação de Aperfeiçoamento de servidor

Comunicação da Capacitação de servidor

Comunicação de Aperfeiçoamento de servidor

Convocação para Aperfeiçoamento de servidor

Elaboração de Capacitação de servidor

Encerramento da Capacitação de servidor

Encerramento de Aperfeiçoamento de servidor

Inscrição para Aperfeiçoamento de servidor

Inscrição para Capacitação de servidor

Solicitação de Aperfeiçoamento de servidor

Solicitação de Capacitação de servidor

Suspensão de Aperfeiçoamento de servidor

Suspensão de Capacitação de servidor

Vocabulário

Controlado

Estrutura
de

Classificação



Relação Classificação e Indexação

Controle de vocabulário Plano de Classificação

Avaliação da Capacitação
de Servidor

022 – Aperfeiçoamento e Treinamento
022.1 – Cursos
022.11 – Promovidos pela Instituição

Tabela de Temporalidade



Processamento Automático

documentos digitais

Repositório Digitais
de

Documentos

Vocabulário

Controlado

Software de 

mineração de textos

Documento Indexado

Documento Classificado

Documento Avaliado

Plano de 

Classificação
Tabela de 

Temporalidade

Author Index

Regras 

Próprias



Gestão de Documentos 

A aproximação entre a Gestão de Documentos e a Gestão da 

Informação

Solicitação de Passagens e Diárias Contexto funcional

Contexto Temático

Quando retiramos 

aquilo que contém o 

registro documental (o 

assunto) podemos 

ampliar a utilização 

desse registro em um 

sistema (GI).

Extração de termos do contexto 

temático da organização (área 
de atuação) a partir do controle 
de vocabulário.


