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Epígrafe
O assunto em tela foi planejado para composição de dois números da série Sugestões Técnicas. Neste
fascículo são abordados temas conceituais relativos à classificação de arquivos e suas subdivisões. São
desenvolvidos os seguintes tópicos: a) conceito de classificação; b) estrutura do plano de classificação; c)
conceito de arranjo; d) princípios orientadores da classificação. O segundo fascículo será destinado à
produção de modelo de tabela de classificação de fundos de arquivos.
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GESTÃO DE DOCUMENTOS

A classificação
precede a
organização do
conhecimento.

FUNDAMENTOS DA CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVOS

1 Embasamento
Classe é um conjunto ou grupo de coisas que apresentam características semelhantes. Classificar
é distribuir coisas que apresentem características semelhantes em classes distintas. Classificação
é o ato ou efeito de classificar. Para Shera1 “o verbo classificar tem dois sentidos: 1 Estabelecer
ou conceber uma classe ou classes de uma pluralidade de coisas. Significa que as semelhanças
das coisas formam o núcleo da classe e, desde então, outras coisas com as mesmas
semelhanças são referidas ou designadas para aquela classe. 2 Ordenar as classes ou relacionálas dentro de um sistema de acordo com um princípio ou conceito, objetivo ou interesse. Significa
não só que as coisas sejam classificadas e que as classes sejam formadas, mas ainda que as
próprias classes sejam ordenadas e sistematizadas”. (Mais adiante serão tecidos comentários a
respeito de ordenação enquanto atividade distinta e sequencial à classificação). O mesmo autor,
apud Sayers, cita os seguintes significados aceitos de classificação: “a) O processo intelectual
pelo qual nossos conceitos mentais (...) são reconhecidos como possuindo semelhança ou
unidade, e por esta semelhança ou unidade são relacionados. Este é o sentido real e lógico. b) O
ato de ordenar as próprias coisas (...) de forma que representem o arranjo abstrato contido no
item (a). A tanto monta a classificação prática”. Ainda o mesmo autor afirma que “o objetivo da
classificação não é apenas reunir coisas parecidas e separar as diferenças, mas ainda mostrar as
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relações entre as coisas. Classificação é uma série ou sistema de classes, arranjadas em alguma
ordem, de acordo com um princípio ou conceito, propósito ou interesse, ou alguma combinação
destes. Aplica-se o termo ao arranjo, quer seja de nomes de classes quer seja de coisas reais ou
conceituais, assim classificados. O termo classificação é também, por derivação e emprego, o
nome que designa o ato de classificar ou ordenar classes ou coisas como um processo ou
método”. O realce é do autor deste trabalho.
Se nos detivermos em observar os afazeres cotidianos das pessoas, chegaremos à conclusão de
que todas as atividades têm como pré-requisito princípios lógicos de classificação que lhes são
inerentes. Até nas atividades intelectualmente mais simples, como, por exemplo, o dia-a-dia de
um feirante, chegaremos à conclusão de que a classificação é primordial. Por exemplo, ele recebe
um carregamento de horte-frute-granjeiros. Os produtos perecíveis em curto prazo como frangos
resfriados, queijos, frutas raras, são imediatamente guardados em câmaras frigoríficas. A
arrumação dos produtos nos balcões, caixas e tabuleiros obedece a critérios rígidos de
classificação estabelecidos à medida que as experiências cotidianas se repetem. Os citros,
compreendendo laranjas, limões, tangerinas e outras frutas da mesma família não são misturados
às bananas, mamões, peras, maçãs etc. As frutas de cada espécie e estação são dispostas e
organizadas, ou seja, são classificadas por tipo, tamanho, grau de maturação e variações de
preços e ofertas, de modo a não somente chamar a atenção da clientela, mas de forma a facilitar
a escolha e a compra. Em outro exemplo, numa loja de autopeças de automóveis são adotados
critérios para classificar e armazenar peças, acessórios e ferramentas, tendo em vista a
identificação imediata daquilo que se procura, inclusive controlar estoques preços, e planejar
reposições.
As pessoas não se dão conta do processo constante de classificação em suas vidas. Para
Langridge2 “sem classificação não poderia haver nenhum pensamento humano, ação e
organização que conhecemos. A classificação transforma impressões sensoriais isoladas e
incoerentes em objetivos reconhecíveis e padrões recorríveis”. O psicólogo inglês, Patrick
Meredith, escreveu: “Grande parte da arte de aprender consiste em regularizar hábitos pessoais
de classificação”. O filósofo americano John Dewey chegou mesmo a sugerir que “conhecimento é
classificação”. Essa pode não ser uma definição muito precisa de conhecimento, mas enfatiza
efetivamente significativo o papel da classificação.
A classificação é processada nos planos intelectual, notacional e operacional.
No plano intelectual todo o esforço do arquivista é no sentido de acomodar o seu arcabouço de
conhecimentos científicos e técnicos à análise e interpretação do quadro situacional do conjunto
documental que lhe é apresentado, de acordo com as seguintes fases:
 levantamento e esquadrinhamento de dados, informes e informações sobre o acervo e os
problemas ligados à gestão de documentos;
 identificação dos pontos centrais (sistemáticos, estruturais, conjunturais, conceituais, temáticos,
figurativos, etc.) que lhe permitirão arquitetar um esquema lógico de arranjo e descrição do
arquivo;
 definição, adaptação e hierarquização da terminologia técnica do jargão arquivístico,
objetivando proporcionar a conversão da linguagem coloquial em linguagem documentária.
O plano notacional consiste na compilação de dados, informes e informações, segundo métodos,
critérios, normas e sistemáticas de trabalho previamente estabelecidos e construídos caso a caso,
com a utilização de recursos técnicos, suportes e veículos documentais disponíveis.
No plano operacional serão empregados os suportes logísticos e todo ferramental disponíveis
para execução do arranjo orgânico-funcional e topográfico dos acervos.
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2 Estrutura do Plano de Classificação

Sabemos que o arranjo dos arquivos objetiva facilitar as buscas e permitir que os documentos
sejam encontrados sempre que se fizer necessário, isto é, que a recuperação da informação se
processe com rapidez e eficiência. E a classificação dos documentos é básica à concepção de
uma sistemática racional de arranjo e de administração de arquivo.
O processo de arranjo compreende duas etapas que se sucedem, a saber: classificação e
ordenação. A despeito de muitos autores considerarem classificação como sinônimo de
ordenação, Herrera3 esclarece que “a classificação está unida à idéia de separar, a ordenação à
de unir. Classificar é separar ou dividir um conjunto de elementos estabelecendo classes ou
grupos; ordenar é unir todos os elementos de cada grupo estabelecendo uma unidade-ordem, que
pode ser a data, o alfabeto, o tamanho ou número”.
Para concepção de um bom sistema de classificação/ordenação devemos considerar três
elementos básicos que compõem a fonte de informação, conforme segue:
 a estrutura organizacional da instituição ou empresa geradora de acervos documentais;
 as funções/atividades de cada órgão identificado como fundo de arquivo;
 os assuntos abordados nos documentos.

2.1 Estrutura Organizacional da Instituição

A identificação dos fundos é uma tarefa decorrente do estudo dos documentos normativos e
deliberativos (base legal interna) e, mais precisamente, da análise minuciosa da estrutura
organizacional da instituição objeto do arranjo dos arquivos, tendo como instrumento
representativo o seu organograma. No organograma (vide modelo à Figura 2) estão delineados:
 a alta direção e respectivos conselhos superiores;
 as consultorias e as assessorais especializadas;
 o gabinete ou secretaria executiva;
 as diretorias, gerências e demais órgãos das áreas de fins e de meios.
Ao identificar, analisar e estudar
todos os órgãos representados no
organograma e na documentação
normativo-deliberativa da instituição
(estatuto, regimentos, missão etc.),
o analista documental toma ciência
das unidades organizacionais e
autoridades responsáveis pelas
políticas de desenvolvimento e
atuação
(onde
são
tomadas
decisões estratégicas), ou seja, o
primeiro escalão de comando;
identifica-se também os órgãos de
linha, responsáveis pela elaboração
e desenvolvimento de planos de
ação e pela implementação de

Figura 1
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projetos técnicos (onde são tomadas decisões táticas); e, finalmente, os órgãos do terceiro
escalão (onde são executadas atividades operacionais). Em outras palavras, identificam-se
órgãos e autoridades dos primeiro, segundo e terceiro escalões das áreas de meios e de fins da
instituição. Vide figura 1.
Depreende-se, à luz de princípios que regem os arranjos de arquivos, que a estrutura
organizacional é representativa de um esquema de classificação dos fundos, uns em relação aos
outros, constituindo-se a sua análise e interpretação no primeiro passo para o arranjo de arquivos.
Sabe-se que durante a fase corrente os arquivos são descentralizados, ou seja, cada órgão é
responsável pelo arranjo do seu próprio acervo. Todavia, do ponto de vista do Administrador do
Sistema Central de Arquivos da Instituição, cada órgão gerador de acervos, isto é, cada fundo
será identificado segundo suas funções e estas corresponderão a um conjunto definido de
documentos identificados em primeiro plano pela procedência. Vide a Sugestão Técnica 11 –
Fundos de Arquivo.

2.2 Funções e Atividades
Função é o conjunto de atribuições, obrigações e práticas administrativas e executivas acometidas
a um órgão através das bases legais externas (dispositivos constitucionais, leis, decretos, normas
técnicas, etc.) e internas (estatutos, regimentos, regulamentos, instruções normativas etc.), tendo
em vista o cumprimento dos objetivos para os quais foi criado. Assim, cada unidade
organizacional configurada no organograma da instituição, seja da área de fins ou da área de
meios, tem funções específicas. Por exemplo, as funções de um órgão como a Consultoria
Jurídica são representar a instituição em juízo e prestar assessoramento especializado aos
demais órgãos; já a Diretoria de Recursos Humanos cumpre as funções de coordenar, cumprir e
fazer cumprir todas as políticas e diretrizes relativas à administração e desenvolvimento de
pessoal. Infere-se que cada função compreende um conjunto de atribuições da mesma natureza,
acometidas a um mesmo órgão. As atribuições da Diretoria de Recursos Humanos são as
relativas a gestão de pessoas (recrutamento, provimento e vacância, capacitação e treinamento,
frequência e pagamento de pessoal, dentre outras).
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Figura 2
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Cada função, por sua vez, compreenderá um ou vários processos e estes, vários tipos
documentais, compostos de espécies de documentos emitidos de acordo com a classificação
diplomática fixada em manuais de correspondência e comunicação administrativa.
Como nos ensina Schellenberg4, os documentos podem ser classificados pela função “separando-se a função substantiva da auxiliar, a política da executiva, ou, em geral, distinguindose a documentação importante da secundária - então o método de classificação proporciona as
bases para a preservação e destruição, seletivamente, dos documentos depois que hajam servido
aos objetivos das atividades correntes”. As funções políticas e substantivas são aquelas
identificadas nos órgãos da área de fins (atividades-fim), ou seja, compreendem o conjunto de
atividades técnicas e/ou científicas, razão de ser da criação de um órgão ou instituição, as funções
executivas e auxiliares são aquelas inerentes aos órgãos de apoio, assessoria e prestação de
serviços facilitadores, isto é, órgãos da área de meios (atividades-meio). É da eminente autora
Maria Aparecida Silveira dos Santos5 as seguintes definições: “Atividades-fim ou substantivas:
aquelas que identificam o órgão e são tidas como alvo ou objetivo a ser alcançado por ele.
Resultam de suas atribuições técnicas, razão de ser de sua criação. Atividades-meio ou
facilitadores: aquelas que se relacionam com a administração interna do órgão. Conforme a sua
própria designação, constituem os meios utilizados pela organização para atingir seus fins. São as
atividades auxiliares, comuns a todos os órgãos, normalmente identificadas como atividades de
administração geral, tais como as de Pessoal, Material, Contabilidade, Transporte, Comunicação
etc.”. A função arquivística não compreende apenas o arranjo estrutural e funcional dos acervos
seguida da guarda e conservação, mas, sobretudo, a atividade informacional, objeto da produção
documental.
O arquivista ao promover o arranjo dos acervos e, posteriormente, a descrição dos mesmos
acervos não pode, em momento algum, desconsiderar a natureza orgânica dos documentos de
arquivo. Nesse sentido, não podemos esquecer que o documento de arquivo não pode ser
tomado como peça isolada; ele é parte de um conjunto originado de uma sequência de operações
administrativas e executivas e possui anterioridade, finalidade, objetividade e funcionalidade; em
outras palavras, os documentos de arquivo formam um todo orgânico, vivo.
De acordo com o pensamento de Schellenberg4 dois fatores são fundamentais e determinantes
dos valores a serem considerados para promover o arranjo dos documentos, a saber:
 “prova que encerram quanto à organização e funcionamento do órgão governamental que o
produziu;
 a informação que contêm sobre pessoas, entidades coletivas, lugares, coisas, problemas,
condições e outros elementos similares, com os quais a citada entidade se ocupa”.

2.3 Assunto
Todo documento de arquivo é produzido em cumprimento a uma fase do processo gerencial e
visa proporcionar o desencadeamento das operações que se convertem em fatos administrativos
e executivos. Destarte, podemos afirmar que a finalidade principal dos documentos em fase
corrente é informar, legitimar e corroborar, passo a passo dos processos organizacionais, a
sistemática de tomada de decisões. Cada item documental encerra em si a memória de um
ato/fato administrativo.
A produção documental é normalizada segundo critérios intrínsecos definidos pela instituição com
base nos seguintes elementos: a) hierarquia estipulada pelo sistema de comunicações, isto é,
quem se dirige a quem em níveis descendente e ascendente; b) espécies documentais definidas
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em manual de correspondência; c) vocabulário controlado ou terminologia específica do jargão
técnico-administrativo de cada área das atividades-meio e fim.

2.3.1 Hierarquia
Os documentos que encerram em si assuntos inerentes às atividades-fim ou substantivas são
emitidos e contêm informações sobre deliberações das autoridades responsáveis pelos escalões
superiores da estrutura hierárquica da instituição ou do órgão gerador do acervo documental.
Planos estratégicos de ação, projetos técnicos e científicos são elaborados de forma esmerada
visando propiciar às autoridades superiores, com eficiência e precisão, todas as informações
indispensáveis às deliberações políticas decisivas.
Claro está que a relevância dos assuntos abordados nos documentos é diretamente proporcional
à posição hierárquica dos órgãos superiores de decisão. Segundo Shellenberg, este é um dos
critérios não só para o arranjo físico e sistemático dos acervos, mas para avaliação/seleção dos
documentos probatórios das ações decisivas para o destino da instituição.
Um bom programa de gestão de documentos é indispensável para que os acervos sejam
arranjados, guardados e conservados ao longo das três idades dos arquivos. O levantamento da
produção documental é o primeiro passo para identificação não apenas dos modelos de espécies
de documentos, mas das formas de emissão, instrução e encaminhamento de expedientes.
Podemos distinguir pela classificação da tipologia documental, os modelos de instrumentos
normativos e deliberativos, os critérios para composição e registro de processos e dossiês e as
espécies documentais respectivas.
Obviamente, os assuntos mais relevantes (concernentes às atividades substantivas) são
abordados em espécies documentais específicas e de forma mais elaborada que os documentos
alusivos aos assuntos inerentes aos segundo e terceiro escalões de comando e execução. Os
expedientes são estruturados de forma processual e organizados em capas, objetivando não
somente proteger itens documentais intrínsecos (documentos primários, secundários e
pareceres), mas formar conjuntos indivisíveis. Cada assunto, de conformidade com o sistema
organizacional acionado, será objeto de espécies documentais apropriadas. Assim, os relatórios,
contratos, convênios, processos, planos de ação, projetos, estatutos, regimentos, escrituras,
manuais, dossiês, etc., são elementos do processo analítico de classificação.

2.3.2 Terminologia
Todas as áreas de atividade (sejam administrativas, técnicas ou científicas) na medida em que
evoluem e se especializam, desenvolvem e se utilizam, dentro do processo de comunicação, de
vocabulários controlados. A evolução e consequente sistematização, de forma hierarquizada, dos
termos técnicos nas diversas áreas de atividades propiciam condições para produção de
vocabulários controlados e thesauri (plural de thesaurus). Cada thesaurus (tesauro) é constituído
de terminologia específica da área respectiva, cuja estruturação requer a pesquisa, definição,
seleção e hierarquização de descritores ou palavras-chave de forma a proporcionar precisão e
eficiência ao processo de comunicação administrativa.
Mesmo sem a produção e utilização de thesaurus - cuja criação requer mão-de-obra altamente
especializada, experiência comprovada e alto nível técnico dos seus autores - o sistema de
comunicação é acionado com a utilização de termos técnicos que expressam as idéias centrais
das mensagens registradas em documentos.
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3 Conceito de Arranjo

No Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística arranjo é definido como “sequência de
operações que, com base no princípio da proveniência e de acordo com um plano previamente
estabelecido, visam a dispor os conjuntos de documentos de um arquivo de modo a que reflitam a
estrutura administrativa e as funções exercidas pelas entidades produtoras”.
O Arquivo Nacional6 ao definir arranjo separa, com muita propriedade, as ações na organização
dos arquivos permanentes para as dos arquivos correntes. Na organização de arquivos
permanentes, arranjo “é o processo que consiste na ordenação dos fundos, uns em relação aos
outros, na ordenação das séries dentro dos fundos e, se necessário, dos itens documentais dentro
das séries. Na organização de arquivos correntes, o processo consiste em colocar ou distribuir os
documentos numa sequência alfabética, numérica ou alfanumérica, de acordo com o método de
arquivamento previamente adotado. Também denominado de classificação”.
Para a ABNT7 “arranjo é o processo que, na organização de arquivos permanentes, consiste na
ordenação (estrutural ou funcional) dos documentos em fundos, na ordenação das séries dentro
dos fundos e, se necessário, dos itens documentais dentro das séries. Processo que, na
organização de arquivos correntes, consiste em colocar ou distribuir os documentos numa
sequência alfabética, numérica ou alfanumérica, de acordo com o método de arquivamento
previamente adotado. Também denominado classificação”.
Schellenberg4 diz que “o arranjo dos arquivos apresenta a mesma relação com a classificação em
bibliotecas, que a descrição do arquivo para a catalogação. O arranjo é o processo de
agrupamento dos documentos singulares em unidades significativas, e o agrupamento, em
relação significativa, de tais unidades entre si”.
Marilena Leite Paes8 nos instrui que se “o fundo é constituído de documentos de gêneros diversos
como filmes, fotografias, fitas magnéticas, videoteipes, desenhos, material bibliográfico e outros,
estes podem ser fisicamente armazenados em local diverso, desde que sejam feitas as
referências correspondentes no fundo ao qual pertencem”.

Infere-se que:
 o arranjo de arquivo, por ser sistemático, deve ser concebido a partir dos grandes sistemas
organizacionais das áreas compreendidas como atividades-fim (realização do produto) e
atividades-meio (gestão de recursos);
 conforme argumentos constantes das seções 2.1 e 2.2, retro, o arranjo de arquivos é orgânicofuncional, ou seja, nas unidades organizacionais serão acomodadas, por funções, as tipologias
documentais, dos respectivos sistemas de processos;
 a matéria abordada em cada item documental, mesmo considerando a ressalva feita por
Schellenberg de que a classificação por assunto deve restringir-se aos serviços de registros e
bancos de referências documentais, tendo em vista que a classificação, codificação e
indexação atribuídas em fase corrente é primordial à triagem documental nas fases
subsequentes;
 finalmente, o arranjo topográfico orientará a sistemática de guarda dos documentos levando-se
em consideração o princípio da proveniência.
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4 Princípios Orientadores da Classificação

Na concepção e estruturação de um programa geral de classificação de fundos de arquivos
devem ser observados vários princípios desenvolvidos e registrados pelos autores citados na
bibliografia deste trabalho.
A classificação é um processo analítico e metódico de compartimentalização de um universo
conhecido, onde o todo é desdobrado em partes segundo um princípio lógico (vide seção 1) e
cada parte, por sua vez, se subdivide, sempre de forma sucessiva, até chegar ao nível de
detalhamento desejado. Assim, vislumbramos primeiramente o todo para depois considerarmos as
subdivisões, isto é, partimos sempre do gênero para, em sequência, analisarmos as espécies e,
daí, as minúcias.
Recomenda a Associação dos Arquivistas Holandeses9 que o “arranjo de arquivo deve ser
sistemático”; e que “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”.
Considerando que a primeira etapa do processo de arranjo é a classificação, é óbvio que essa
classificação deve ser sistemática. Primeiramente identificamos os sistemas organizacionais das
áreas de fins e de meios, isto é, os sistemas relativos às atividades-fim e os relativos as
atividades-meio. Dependendo da complexidade da estrutura orgânico-funcional da instituição os
sistemas organizacionais serão divididos em subsistemas e, se necessário, a subdivisão atingirá
blocos sucessivos até atingir o nível de detalhamento idealizado.
A classificação deve ser executada em bases concebidas a posteriore e não a priore, ou seja, a
função determinará o surgimento da série documental e não o inverso. Classificamos um universo
cognoscível surgido em razão da produção documental no exercício das funções do órgão
gerador dos acervos, objeto da análise orgânico-funcional.
A classificação antecede a ordenação. Como já citamos anteriormente, Antonia Herédia Herrera
afirma que classificar é dividir, decompor em partes; e ordenar é unir, é recompor as partes
segundo um critério de ordenação interna, de acordo com um método tecnicamente eleito, seja
onomástico, geográfico, numérico, ideográfico, etc.
A classificação deve ser consistente no tocante aos níveis sucessivos de subdivisão de um
sistema. Segundo o pensamento de Schellenberg, se no primeiro nível a classificação é orgânica,
a subdivisão deve seguir a configuração registrada no organograma. Se a classificação, em
segundo nível, é funcional, a subdivisão deve abranger as funções/processos/tipos documentais.
Todavia, devem ser evitadas as subdivisões desnecessárias ou excessivamente desenvolvidas.
As entradas principais deverão sempre ser pelos títulos das funções e nunca do tipo miscelânea
ou diversos. Os títulos devem ser claros e objetivos.
A classificação por matéria, isto é, por assunto, não deve ser predominante nos arranjos de
acervos de segunda e terceira idades. Ela é própria para os documentos de movimento,
principalmente nos serviços de comunicações administrativas através da aplicação de métodos de
arquivamento especialmente desenvolvidos para cada caso.
A reclassificação de séries e suas subdivisões é possível de ser realizada em acervos de terceira
idade, principalmente em conjuntos documentais que tenham sofrido eliminações consideráveis,
porém o arquivista deverá proceder à conversão das listas de indexação/codificação anteriores
para o novo arranjo, de forma cruzada objetivando permitir ao consulente amplas possibilidades
de buscas e recuperação das informações.
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