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Epígrafe
As atividades atinentes à organização de acervos em unidades de informação (arquivos, bibliotecas, centros
de documentação, museus, memorais) têm início com a classificação. Os arquivos podem ser classificados
quanto à entidade mantenedora, ao ciclo vital dos documentos, à produção documental, à guarda e
conservação dos acervos, ao franqueamento e acessibilidade às informações, aos tipos de arquivamento e
às formas de buscas de documentos. Neste número serão formulados somente os rudimentos essenciais
para compreender o esqueleto (estrutura intrínseca) de um sistema de arquivos ajustável a qualquer
entidade geradora e/ou custodiadora de acervos, em seus vários aspectos.
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GESTÃO DE DOCUMENTOS
Os documentos de arquivo possuem valores
primários, como instrumentos de viabilização e
legitimação
dos
processos
decisórios
nas
organizações onde foram criados ou recebidos, em
razão dos objetivos e metas a serem atingidos. Os
mesmos documentos, depois de perderem seus
valores primários, adquirem valores secundários
(informativos, legais e históricos) como instrumentos
probatórios e de referências dos passados das
pessoas e das entidades que os produziram, e se
transformam em registros das atividades, realizações,
conquistas e, também, resultados negativos
relacionados aos motivos para os quais foram
criados.
A preservação da memória organizacional consistida
em acervos documentais é dever de todos os
colaboradores.
Inspirado na obra de T. R. Shellenberg

CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS ARQUIVOS

1 Embasamento
Neste documento serão empregados muitos termos constitutivos do jargão técnico-científico
próprio da arquivologia (ciência e estudo) e da arquivística (procedimentos e técnicas). A
primeira vez que essas palavras-chave aparecerem, serão grafadas em negrito como recurso para
informar que foram introduzidas no glossário à seção 5, tendo em vista facilitar a compreensão do
texto e familiarizar o leigo com a linguagem especializada em arquivologia.
Este número não é dedicado a produção de um ensaio sobre o tema classificação. Trata-se tão
somente dos rudimentos essenciais para compreender o esqueleto (estrutura intrínseca) do
sistema de arquivos de qualquer entidade geradora de acervos, em seus vários aspectos. E todas
as atividades relativas à organização de unidades de informação (arquivos, bibliotecas, centros de
documentação, museus, memorais) têm início com a classificação. Segundo Dewey, sem
classificação não seria possível todo o conhecimento humano e acessibilidade ao saber nos
moldes hoje estabelecidos. Mesmo sem estarmos conscientizados dos esforços mentais
despendidos, passamos todo o tempo de vigília a classificar tudo e todos à nossa volta.

2 Classificação e Organização de Arquivos

A organização de arquivos compreende o arranjo e a descrição dos acervos documentais.
Esses termos, tecnicamente, são a síntese de todas as atividades relacionadas à arquivística.
Segundo Shellenberg1 o arranjo de arquivos está para a classificação em biblioteca, assim como a
descrição está para a catalogação. Ao traçar esse paralelo, o autor procura enfatizar a natureza e
a diversificação das atividades de arranjo e descrição, que são, em si, sucessivas.
Arquivos: gestão e conservação. Sugestões Técnicas. Ano II – Número 09 – Maio de 2011. Página 2 de 9

De conformidade com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística2, o arranjo consiste na
“sequência de operações que, com base no princípio da proveniência e de acordo com um
plano previamente estabelecido, visam dispor os conjuntos de um arquivo de modo a que reflitam
a estrutura administrativa e as funções exercidas pelas entidades produtoras”. Já a descrição é
definida como “conjunto de procedimentos que, levando em conta os elementos formais e de
conteúdo dos documentos, possibilitam a elaboração de instrumentos de pesquisa”.
Instrumentos de pesquisas são “obras de referência, publicadas ou não, que identificam,
localizam, resumem ou transcrevem, em diferentes graus e amplitudes, fundos, grupos, séries e
peças documentais existentes em um arquivo permanente, com a finalidade de controle e de
acesso ao acervo”.
Nota - Não é intenção de este autor dissertar sobre arranjo e descrição de arquivos neste
documento. Devido à complexidade própria da natureza das operações concernentes aos
procedimentos, cada qual será tratado em trabalho específico.
Segundo a Associação dos Arquivistas Holandeses3 “o sistema de arranjo deve ser baseado na
organização original do arquivo, a qual, na sua essência, corresponde à organização do órgão
administrativo que o produziu”. Para promovermos a classificação dos arquivos devemos
identificar previamente todos os atributos físicos e informacionais dos acervos respectivos, já que
o arranjo é concebido e executado com base nas características orgânico-funcionais dos
conjuntos documentais. A classificação é uma sistemática que antecede a todas as etapas do
processo de arranjo de acervos. Assim, os arquivos podem ser classificados quanto ao ciclo vital
dos documentos, à entidade mantenedora, à produção documental, à guarda e conservação dos
acervos, ao franqueamento e acessibilidade às informações, aos tipos de arquivamento e às
formas de buscas de documentos.

3 Esquemas de Classificação

3.1

Quanto ao Ciclo Vital
3.1.1 Primeira Idade, Corrente ou de Movimento
3.1.2 Segunda Idade, Intermediário ou Pré-Arquivo
3.1.3 Terceira Idade, Permanente ou Histórico

3.2

Quanto às Entidades Mantenedoras
3.2.1 Públicos
a) Federais
b) Estaduais
c) Municipais
d) do Distrito Federal
3.2.2 Privados
a) Comerciais
b) Institucionais
c) Familiais
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d) Pessoais

3.3

Quanto à Produção Documental
3.3.1 Textuais
a) Manuscritos
b) Datilografados
c) Impressos
3.3.2 Especiais
a) Informáticos
b) Micrográficos
c) Fonográficos
c) Outros

3.3.3 Especializados
a) Medicina
b) Engenharia
c) Imprensa
d) Jurídicos
e) Técnicos (Atividades-fim)
f) Outros

3.4

Quanto à Guarda e Conservação
3.4.1 Setoriais (Descentralizados: Correntes ou de Movimento)
3.4.2 Centrais
a) Intermediários
b) Permanentes
Observação: de acordo com o ciclo vital dos documentos.

3.5

Quanto à Acessibilidade
3.5.1 Ostensivos (franqueados para consultas internas)
3.5.2 Sigilosos (Vide o Decreto nº 79.099 de 06 de janeiro de 1977)
a) Reservados
b) Confidenciais
c) Secretos
d) Ultrassecretos
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3.6

Quanto aos Tipos de Arquivamento
3.6.1 Verticais
2.6.2 Horizontais
Observação: a opção pelos tipos de arquivamento é orientada pelo arquivista em
observância às características físicas (consistências) e formatos (bi-tridimensionais) dos
documentos e respectivos invólucros, tendo em vista a preservação dos itens
documentais.

3.7

Quanto às Formas de Buscas
3.7.1 Diretas
a) Alfabéticos
b) Numéricos
Observação: as formas de buscas diretas dispensam a construção de índices e tabelas
para recuperação da informação
3.7.2 Indiretas
a) Assuntos
b) Referências Cruzadas
Observação: as formas de buscas indiretas (documentos indexados) são determinadas
pelos critérios de entradas e de remissivas convencionadas para construção de índices
temáticos e onomásticos e de tabelas para recuperação da informação.

Nota - Cada modalidade do esquema de classificação supra, será objeto de um fascículo
individual de estudos.
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4. Quadro de Classificação Geral dos Arquivos

CICLO VITAL DOS
DOCUMENTOS

ENTIDADE
MANTENEDORA

PRODUÇÃO
DOCUMENTAL
I – Textuais:
 Manuscritos
 Datilografados
 Impressos

I - Primeira Idade:
 Corrente ou
 De Movimento

II – Segunda Idade:
 Intermediário ou
 Pré-Arquivo
III – Terceira Idade:

Permanente ou

Histórico (Bens
Culturais)

I – Públicos:
 Federais
 Estaduais
 Municipais
 Distrito Federal

II – Privados:
 Comerciais
 Institucionais
 Familiais
 Pessoais

II – Especiais:
 Informáticos
 Micrográficos
 Fonográficos
 Outros

III – Especializados:

Medicina

Engenharia

Imprensa

Jurídicos

Técnicos
(Atividades-fim)

Outros

GUARDA E
CONSERVAÇÃO

ACESSIBILIDADE

TIPOS DE
ARQUIVAMENTO

FORMAS DE
BUSCAS

I – Setoriais
(descentralizados):


Correntes



De Movimento

I – Diretas:
I - Ostensivos

I - Vertical

Observação: de
acordo com o ciclo
vital dos documentos



Alfabéticos



Numéricos

II – Centrais:


Intermediários



Permanentes

Observação: de
acordo com o ciclo
vital dos documentos

II – Indiretas:
II – Sigilosos:
 Reservados
 Confidenciais
 Secretos
 Ultrassecretos

II - Horizontal



Assuntos



Referências
cruzadas
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5 Glossário

Os termos desta seção são resultantes de adaptações dos verbetes compilados do
Dicionário Brasileiro de Terminologia arquivística.


Acervo - Conjunto de itens documentais de uma entidade produtora e/ou custodiadora de
documentos.



Acesso – 1 Possibilidade de consulta a documentos e informações. 2 Função arquivística
destinada a tornar acessíveis os documentos e a promover sua utilização.



Arquivística - Técnica e prática voltadas à aplicação de conhecimentos teóricos,
metodológicos, procedimentos e experiências às tarefas de produzir, arranjar, descrever,
difundir, utilizar e tornar acessíveis aos usuários, os acervos arquivísticos.



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 e da linguagem (meio sistemático de comunicar ideias através de
signos convencionais, sonoros, gráficos, eletrônicos etc.) empregada na produção documental.
2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a
conservação e o acesso a documentos. 3 Instalações onde funcionam arquivos. 4 Móvel
destinado à guarda de documentos.
Nota – É recomendável o não emprego do termo arquivo morto, posto que no acervo
arquivístico se encontra armazenada a memória da instituição geradora dos documentos.
Documentos obsoletos e inservíveis devem ser identificados e eliminados.



Arquivo Corrente – também denominado de arquivo primeira idade e de arquivo de
movimento, é constituído dos documentos em curso ou que, mesmo sem movimentação,
constituam fontes de consultas frequentes pela administração que os produziu. Os arquivos
correntes são descentralizados e cada unidade organizacional é responsável pela guarda e
conservação dos respectivos conjuntos documentais.



Arquivo Especializado - Arquivo cujo acervo tem uma ou mais características comuns, como
natureza, função ou atividade da entidade produtora, tipo, conteúdo, suporte ou data dos
documentos, entre outras. Essas características proporcionam a geração de arquivos médicos,
de arquitetura e engenharia, jurídicos e outros.



Arquivo Intermediário - também denominado de segunda idade ou de pré-arquivo (conforme
Arquivo Nacional), é constituído daqueles documentos que, não sendo de uso corrente nos
órgãos que os produziu, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente.



Arquivo Permanente - também intitulado de terceira idade, compreende os conjuntos de
documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente
preservados.



Arquivo Público - 1 Arquivo de entidade coletiva pública, independentemente de seu âmbito
de ação e do sistema de governo do país. 2 Arquivo integrante da administração pública.



Arquivo de Terceira Idade - também intitulado de permanente, compreende os conjuntos de
documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente
preservados. Vide também Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos.
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Arquivo Privado - Arquivo de entidade coletiva de direito privado, família ou pessoa. Também
chamado arquivo particular.



Arquivologia – Ramo do saber ou disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios
e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e utilização
dos arquivos. Vide também: arquivística.



Arranjo - Sequência de operações intelectuais e físicas que visam à organização dos
documentos de um arquivo, de acordo com um plano de classificação e ordenação ou quadro
previamente estabelecido.



Busca – Processo de localização e retirada de um item documental, pasta ou dossiê do seu
receptáculo e/ou móvel onde se acha arquivado. Esse processo geralmente tem continuidade
no processo de controle de guia-fora.



Ciclo Vital dos Documentos - Sucessivas fases por que passam os documentos de um
arquivo, desde a sua produção até a destinação para guarda permanente ou eliminação. Ver
também arquivo corrente, intermediário e permanente.



Classificação – 1 Organização dos documentos de um arquivo 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 atribuir-lhes códigos de indexação. 3 Atribuição a documentos, ou às informações
neles contidas, de graus de sigilo, conforme legislação específica. Também chamada
classificação de segurança.



Documento Especial - Documento em linguagem não-textual, em suporte não convencional,
ou, no caso de papel, em formato e dimensões excepcionais, que exige procedimentos
específicos para seu processamento técnico, guarda e preservação, e cujo acesso depende,
na maioria das vezes, de intermediação tecnológica. Documentos especiais em arquivo
correspondem ao termo “multimeios” em biblioteca e dão origem aos acervos de dados legíveis
por máquina (informáticos), micrográficos, topográficos, fotográficos e outros.



Documento Textual - Gênero documental integrado por documentos produzidos em
linguagem textual (manuscritos, datilografados ou impressos), como atas de reunião, atos de
correspondência, decretos, livros de registro, panfletos e relatórios, que têm como suporte o
papel, quase sempre no formato A-4.



Entrada - Ponto de acesso de uma unidade de descrição em um índice. Ver também descritor
e palavra-chave.



Fundo de Arquivo - Conjunto de documentos de uma mesma proveniência (unidade
organizacional autônoma). Termo que equivale ao conjunto arquivístico de uma fonte produtora
identificada nos registros constitutivos de uma instituição pública ou privada.



Gestão de Acervos - compreende o conjunto de procedimentos e operações técnicas
referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase
corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento em arquivo de guarda
permanente.



Guia-fora - Indicador colocado no lugar de uma unidade de arquivamento ou item documental
para assinalar a sua remoção temporária. Também chamado fantasma ou ficha-fantasma.



Instrumento de Pesquisa - Meio que permite a identificação, localização ou consulta a
documentos ou a informações neles contidas. Expressão normalmente empregada em
arquivos permanentes. São exemplos de instrumentos de pesquisa as obras de referência
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como catálogos, guias, índices, inventários, listagens descritivas de acervos, repertórios e
tabelas de equivalência.


Item Documental - 1 Menor unidade documental, intelectualmente indivisível, integrante de
dossiês ou processos. 2 Unidade documental fisicamente indivisível. Também chamada peça.



Princípio da Proveniência - Princípio básico da arquivologia segundo o qual o arquivo
produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras
entidades produtoras. Também chamado princípio do respeito aos fundos.



Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos - Instrumento de destinação,
aprovado por autoridade competente, que determina prazos e condições de guarda tendo em
vista a transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos.
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de Nilza Teixeira Soares. Rio de Janeiro, Editora da Fundação Getúlio Vargas, 2ª
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2 Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, acessível no site
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/.
3 Arquivo Nacional. Manual de arranjo e descrição de Arquivos. Preparado pela
Associação dos Arquivistas Holandeses. Trad. de Manoel Adolpho Wanderley, 2ª ed.
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