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Epígrafe
Neste fascículo são apresentadas sugestões técnicas para composição de um quadro de classificação de
arquivos de uma instituição, independentemente do seu porte e ramo de atividades. Na composição do
quadro de classificação devem ser postos em prática os princípios da proveniência e do respeito à ordem
original, além da observância à hierarquia de comando e execução. Assim, as unidades estruturais de
arquivo poderão ser constituídas de fundos, subfundos, séries (classes), subséries, unidades de
arquivamento e itens documentais, sistematicamente arranjados. Os documentos produzidos e recebidos
por uma unidade organizacional não devem ser juntados aos de outra.
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GESTÃO DE DOCUMENTOS

8. Os vários arquivos colocados num
repositório devem ser
cuidadosamente separados. Se
houver diversas cópias de um
documento, há que pesquisar-se a
fim de verificar a qual deles cada uma
pertence.
10. Quando um arquivo se apresenta
completo não deve distribuí-lo por
dois ou mais repositórios.
Associação dos Arquivistas
Holandeses. Manual de Arranjo e
Descrição de Arquivos. Regras 8 e 10

FUNDAMENTOS DA CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVOS II

1 Embasamento
Este fascículo é complementar à matéria abordada na Sugestão Técnica 12 – Fundamentos da
Classificação de Arquivos I, e dedicado à descrição dos requisitos para montagem de um quadro
de classificação de arquivos. Antes de iniciar é preciso ter em mente que a classificação tem
como pré-requisito: a) o conhecimento do universo (conjunto de partes reunidas
harmoniosamente num todo) a ser classificado: b) o domínio das técnicas e das ferramentas
apropriadas ao arranjo dos fundos de arquivo.

2 Montagem de um Quadro de Classificação de Arquivos
Para montagem do quadro de classificação de arquivo é necessário reportar aos princípios
fundamentais da arquivística: a) princípio do respeito aos fundos e b) princípio do respeito à
ordem original. Assim, os documentos originados (produzidos e recebidos) em um órgão não
devem ser agrupados aos originados em outro órgão, respeitando-se, deste modo, a
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proveniência dos acervos. Por outro lado, a sequência de arquivamento original não deve ser
alterada. Não deve ser alterada, por exemplo, a sequência interna de ordenação de uma série
originalmente constituída sob um critério onomástico por uma sequência numérica ou
cronológica.
A observância os critérios para classificação e ordenação sistemática dos conjuntos documentais
permitirá ao arquivista promover:
 a organização geral do sistema de arquivo;
 a composição dos fundos, subfundos e séries de documentos por unidades organizacionais;
 o arranjo topográfico (localização física) do acervo.
Frequentemente os arquivistas são convidados (ou recrutados) para tratar velhos depósitos de
documentos (quase sempre mantidos em porões insalubres). O problema das condições
inadequadas de armazenamento e conservação é muito grave, mas foi abordado nos fascículos
números 1, 3, 4, 5, 6 e 8, desta série. A questão ora enfocada é o desarranjo, a desordem e a
falta de métodos e critérios, e (por que não dizer?) a incompetência gerencial e o desmazelo
profissional que nortearam a acumulação de tais depósitos de arquivos. Inspirados no
pensamento de Herédia Herrera3, pode-se afirmar que, se não foram obedecidos os princípios
fundamentais reiteradas vezes citados, métodos de arquivamento e critérios para guarda e
conservação, não temos um arquivo, mas um armazém de papéis velhos e inúteis. Acrescente-se
que a manutenção de tais depósitos é dispendiosa. Não raro, deparamos também com acervos
desarranjados relativos a fundos fechados, originários de instituições incorporadas a outras,
ocasionadas por reformas administrativas, empresas falidas, etc. São exemplos que recomendam
o rearranjo dos acervos, seguindo as instruções abaixo:
 efetuar pesquisa em todas as fontes existentes e promover o resgate de documentos
probatórios da constituição, existência e funcionamento do órgão gerador de fundo de arquivo,
instituição incorporada à outra ou empresa falida, tais como leis, decretos, estatutos,
regimentos, organogramas, atos de delegação, etc., objetivando reconstituir as estruturas
orgânico-funcionais e todo processo evolutivo e involutivo durante a existência do organismo;
 reconstituir a biografia (história) do organismo, enfocando todos os eventos compreendidos
entre as datas-limite de início e término da sua vida administrativa;
 finalmente, como se tratasse do achado de um grande sítio arqueológico, onde cada resto
fóssil é identificado, classificado e codificado antes da reconstituição de um esqueleto, os itens
documentais (ou com mais sorte, as unidades de arquivamento) devem ser analisados,
classificados, codificados, indexados e rearranjadas formando as séries documentais como
foram originalmente produzidas. Em seguida, as séries devem ser arranjadas entre si de forma
a reconstituir os fundos internos fechados, de acordo com a estrutura orgânico-funcional
historicamente reconstituída.
Segundo Herédia Herrera (op.cit.) “a classificação seguindo o princípio da proveniência precisa
de sua modulação material em um esquema ou quadro que não é outra coisa que o andaime
para sistematizar cada fundo em seus conjuntos e séries”.
Conforme foi já citado neste trabalho, o arranjo de arquivo é orgânico-funcional. Na montagem do
esquema devemos materializar em um primeiro nível ou plano, as estruturas organizacional e
funcional, de conformidade com a mesma hierarquia configurada no organograma da instituição,
promovendo a conversão, em segundo plano, para a estrutura de arquivos, em linguagem
documentária.
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3 Esquema de um Quadro de Classificação
Na figura 1, abaixo, temos um modelo de organograma de uma instituição hipotética. Os escalões
de comando e decisão estão representados em três níveis, de forma estratificada.
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Figura 1

Para facilitar a compreensão, é
apresentada, na figura 2, a
pirâmide
de
estratificação
hierárquica organizacional com
a representação dos níveis de
comando e decisão. Além das
informações colhidas a partir da
análise e interpretação do
organograma, o nosso arsenal
de instrumentos técnicos será
complementado pelas bases
legais externas e internas.
Assim, teremos à mão todas as
informações necessárias para
delinear o perfil orgânicofuncional da instituição, que permitirão ao arquivista esquematizar o primeiro plano ou nível do
quadro de classificação, conforme detalhes à figura 3, ratificando a informação fornecida
anteriormente de que é nas bases legais internas e externas que vamos detectar todas as
informações que permitirão compor ou recompor a configuração orgânico-funcional da instituição.
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Analisando o segundo plano da figura 3, observa-se a conversão da estrutura ôrganico-funcional
para uma configuração documental. A unidade estrutural do sistema de arquivos é o fundo. O
embasamento no esquema apresentado pelo Conselho Internacional de Arquivos, na “Norme
Générale et Internationale de Description Archivistique”, registro ISBN 0-9696035-2-5, de 1994,
permite conceber, na figura 4, o esquema geral de estruturação de fundos de arquivo. Analise a
figura 4 em justaposição à figura 3 e observe que:
 o esquema de classificação é único, específico e retrata um momento da biografia da
instituição;
 o mesmo esquema não se aplica a duas ou mais instituições;
 a unidade estrutural do sistema de arquivo é o fundo e este pode, ou não, se subdividir em
subfundos;
 os fundos e subfundos, de acordo com as funções do órgão gerador do acervo, serão
compostos de séries documentais e estas, em subséries (se for o caso), que por sua vez
serão compostas de unidades de arquivamento. Finalmente, os itens documentais serão
arquivados nas respectivas unidades de arquivamento, de acordo com os métodos
previamente eleitos, segundo as necessidades internas de arranjo (onomástico, ideográfico,
numérico, geográfico, cronológico);
 embora não estejam enfocados na figura 3, os órgãos dos escalões hierárquicos superiores ,
as assessorias e consultorias, os órgãos de representação e apoio superior, como o gabinete
da presidência e as assessorias, serão classificados também como fundos de arquivo.
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ESQUEMA DE UM QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO
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Figura 3
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4 Esquema de Estruturação de Fundos de Arquivo

A classificação geral de arquivos terá como unidade estrutural de arranjo o fundo de arquivo.
Analisado a partir de um plano que contemple a macroestrutura do sistema de arquivos, cada
fundo será constituído de subfundos, que por sua vez compreenderão várias séries documentais e
estas poderão se subdividir em subséries formadas por tantas unidades de arquivamento quantas
perfizerem o universo do acervo abordado, conforme quadro na figura 4. Lembrando que o
princípio da classificação recomenda sempre partir do gênero para a espécie e desta para as
minúcias, e que a classificação não é feita antecipadamente, de forma artificial e arbitrária, mas
posteriormente, segundo a estrutura do órgão produtor do acervo documental. Destarte, o plano
de arquivo será paulatinamente composto na medida em que os fundos de arquivo forem
submetidos individualmente à sistemática de arranjo.
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Figura 4

Observação: a coluna da esquerda é representativa das séries geradas pela alta direção
(expedientes sob a responsabilidade do gabinete da presidência ou da secretaria
executiva) e deverão ser arranjados como um subfundo.
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5 Exemplos

Um dos sistemas mais importantes em todos os tipos de instituições (indecentemente de seus
portes), pertencente as atividades-meio, é o de Recursos Humanos. É um sistema aberto que
interage com todos os outros da instituição; é dirigido por um órgão central (a Diretoria de
Recursos Humanos) e operacionalizado pelos respectivos departamentos. O exemplo abaixo é
embasado nos Departamentos de Recrutamento e Seleção, Gestão de Cargos e Salários e
Gestão de Pessoal.
QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVOS
CÓDIGO
1
1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

1.3
1.3.1

ARRANJO ORGANIZACIONAL / FUNCIONAL
Diretoria de Recursos Humanos
Departamento de Recrutamento e Seleção
Recrutamento e Seleção
 Provimento e Vacância
 Recrutamento de Estagiários
 Recrutamento e Seleção por Concurso Público
 Recrutamento para Provimento de Funções
Gratificadas
Departamento de Gestão de Cargos e Salários
Políticas e Programas de Cargos e Salários
 Ascensão Funcional
 Estatísticas sobre Cargos e Salários
 Planejamento Orçamentário-Financeiro de RH
 Políticas Salariais
 Tabelas Salariais
Departamento de Gestão de Pessoal
Auxílios e Gratificações
 Adicional de Insalubridade
 Ajuda de Custo
 Anuênio
 Auxílio Doença
 Auxílio Funeral
 Decisões Judiciais
 Diárias
 Gratificação por Função
 Incentivos Funcionais
 Licença Prêmio
 Pensão Alimentícia

ARRANJO DOCMENTAL
Fundo de Arquivo
Subfundo de Arquivo
Série Documental

Unidades de Arquivamento

Subfundo de Arquivo
Série Documental

Unidades de Arquivamento

Subfundo de Arquivo
Série Documental

Unidades de Arquivamento

Observação:
1 – as demais diretorias deverão ser inseridas na composição do quadro de classificação de
arquivos da instituição;
2 - considerando que o arquivo contém a biografia da instituição que o produziu, esta tabela é
um pequeno espelho para montagem de um quadro de classificação de fundos de arquivo.
Figura 5

Os órgãos setoriais do Sistema de Recursos Humanos são todas as unidades organizacionais das
áreas de meios e de fins da instituição.
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