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RESUMO   
 

O presente trabalho teve como objetivo providenciar e facilitar o acesso ao acervo do 
Clube Caixeiral da Cidade do Rio Grande, custodiado pelo Arquivo Público e Histórico 
Municipal. Para concretização deste objetivo foi necessário realizar um diagnóstico 
durante a disciplina de Estágio Supervisionado I, onde, a partir deste, verificou-se a 
necessidade de realizar ações arquivísticas no acervo. As ações propostas foram 
realizadas na disciplina de Estágio Supervisionado II e consistiram em: realizar ações 
de higienização mecânica e conservação preventiva, aplicação do Plano de 
Classificação nos documentos, o acondicionamento adequado e arquivamento e 
realizar a descrição arquivística, através da criação de um instrumento de pesquisa 
denominado “Catálogo Seletivo", o qual seguiu todos os parâmetros previstos pela 
Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE). A metodologia utilizada no 
trabalho pressupôs uma sequência de atividades que permitiram alcançar os objetivos 
propostos, começando pela elaboração do diagnóstico arquivístico da instituição e do 
acervo do Clube Caixeiral, onde também foi utilizada pesquisa bibliográfica para dar 
aporte teórico ao trabalho. Por fim, acredita-se ter alcançado os objetivos inicialmente 
propostos e ter contribuído para salvaguardar a história do Clube Caixeiral da Cidade 
do Rio Grande. 
  
Palavras-chave: Clube Caixeiral. Diagnóstico. Classificação. Catálogo Seletivo. 
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ABSTRACT 

 

The present work had as objective to provide and facilitate access to the collection of 
the Caixeiral Club of the city of Rio Grande, custodiated by the public archives and 
Municipal history. To accomplish this goal, a diagnosis was necessary during the 
discipline of supervised internship I, where, from this, it was verified the need to 
perform archival actions in the collection. The proposed actions were carried out in the 
discipline of supervised internship II and consisted of: performing actions of 
mechanical hygiene and preventive conservation, application of the classification plan 
in the documents, proper packaging and archiving and to carry out the archival 
description, through the creation of a research instrument called "Selective catalog", 
which followed all the parameters predicted by the Brazilian standard of archival 
description (Nobrade, 2006). The methodology used in the work presupposed a 
sequence of activities that allowed achieving the proposed objectives, beginning with 
the elaboration of the archival diagnosis of the institution and the collection of club 
Caixeiral, where it was also used research Bibliography to give theoretical input to the 
work. Finally, it is believed to have achieved the objectives initially proposed and have 
contributed to safeguarding the history of the Caixeiral Club of the city of Rio Grande. 
  
Keywords: caixeiral club. Diagnosis. Classification. Selective catalog. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório é parte exigida para a aprovação na Disciplina de Estágio 

Supervisionado II do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG. O objetivo do mesmo é apresentar a aplicação e os conhecimentos adquiridos 

durante a graduação através de sugestões feitas a partir do diagnóstico realizado no 

Projeto de Estágio Supervisionado I, no acervo do Clube Caixeiral da Cidade do Rio 

Grande, custodiado pelo Arquivo Público e Histórico Municipal da Cidade do Rio 

Grande (APHMRG). 

O projeto de estágio foi desenvolvido durante a disciplina Estágio 

Supervisionado I, no 1° semestre de 2018 e executado no âmbito da disciplina de 

Estágio Supervisionado II, no 2° semestre de 2018 sob a orientação do Professor Me. 

Dhion Carlos Hedlund, do curso de Arquivologia da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG).  

O relatório teve como base apresentar as atividades que foram desenvolvidas 

no estágio supervisionado II, ou seja, as ações de higienização mecânica e 

conservação preventiva (retirada de grampos, clipes, fita adesiva e limpeza de pó), 

aplicar o Plano de Classificação nos documentos pertencentes ao acervo do Clube 

Caixeiral, providenciar o acondicionamento adequado e o arquivamento, realizar a 

descrição arquivística e providenciar e facilitar o acesso ao acervo do Clube Caixeiral 

da Cidade do Rio Grande, custodiado pelo Arquivo Público e Histórico Municipal, 

através da criação de um instrumento de pesquisa denominado “Catálogo Seletivo" 

para dois livros de Atas. 

O Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande (APHMRG) foi o local 

escolhido para a realização do Estágio Supervisionado II, tendo em vista que o mesmo 

possui em seu acervo documentos dos séculos XIX, XX e XXI, que contam parte da 

história da cidade do Rio Grande, sua fundação, bem como, possui uma grande 

quantidade de massa documental acumulada. 

Quanto ao acervo do Clube Caixeiral da cidade do Rio Grande, a escolha pelo 

mesmo foi considerando a importância do clube para a sociedade Riograndina, no 

século XIX, bem como, considerando também, que a relevância social do acervo é 

enorme.  
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As características do acervo documental do Clube Caixeiral foram 

especificadas no diagnóstico e no levantamento de dados, ambos realizados no 

projeto de Estágio Supervisionado I.  

No decurso do trabalho apresentou-se o embasamento teórico relativo aos 

objetivos propostos, assim como a metodologia, o diagnóstico da instituição e do 

acervo escolhido com as caracterizações necessárias para uma melhor visibilidade.  

 

1.1 Objetivos 

Nesta subseção são apresentados os objetivos com as propostas às ações 

de caráter intelectual e prática realizadas no acervo do Clube Caixeiral da Cidade do 

Rio Grande, custodiado pelo Arquivo Público e Histórico Municipal da Prefeitura 

Municipal do Rio Grande. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Facilitar o acesso ao acervo do Clube Caixeiral da Cidade do Rio Grande, 

custodiado pelo Arquivo Público e Histórico Municipal, através da criação de um 

instrumento de pesquisa denominado “Catálogo Seletivo", com a finalidade de 

promover e resguardar a história do mesmo. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Realizar a higienização mecânica visando a conservação dos documentos; 

b) Aplicar o Plano de Classificação nos documentos pertencentes ao acervo 

do Clube Caixeiral; 

c) Providenciar o acondicionamento adequado e arquivamento; 

d) Realizar a descrição arquivística. 

 
 

1.2 Justificativa 

 

O Arquivo Público e Histórico Municipal de Rio Grande, possui em seu acervo 

uma grande quantidade de documentos. O acervo documental do mesmo contém 

documentos em vários suportes, entre eles papel, CD`s, VHS, DVD, microfilmes, 
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fotografias, plantas arquitetônicas, mapas, clichês, livros. Muitos destes documentos 

custodiados pelo APHMRG têm por finalidade registrar as atividades desenvolvidas 

pela Prefeitura Municipal do Rio Grande.  

O Arquivo Público e Histórico Municipal possui em seu acervo documentos 

que contam parte da história do Clube Caixeiral, entre eles: Atas de Assembleias, Atas 

do Conselho Deliberativo e Atas da Diretoria, ambas manuscritas em livros, as quais 

contém assuntos internos do clube, decisões entre Presidentes e Diretorias, 

participações externas do clube em atividades fora de sua sede, sendo essas atividades 

tanto sociais como políticas.  

Outros documentos encontrados no acervo do Clube Caixeiral foram: 

processos, ofícios expedidos e recebidos de diversos órgãos públicos e privados, livros 

contábeis, livros de registro de visitantes e os chamados livros ouro para registrar os 

donativos recebidos. Destaca-se também, centenas de fichas de sócios, onde percebe-

se que a maioria dos sócios nos primeiros anos de sua fundação eram do sexo 

masculino, o que comprova que, no início do século XX a sociedade ainda era mais 

conservadora e dominada pelos homens. 

Dada a relevância e importância do acervo do Clube Caixeiral de Rio Grande 

custodiado pelo Arquivo Público e Histórico Municipal da Prefeitura Municipal do Rio 

Grande e, tendo em vista que o referido acervo não passou por nenhuma intervenção 

arquivística, estando o mesmo armazenado em condições impróprias e, considerando  

a necessidade de proporcionar ações adequadas com o objetivo de mantê-lo 

conservado de maneira correta, possibilitando também a disponibilidade e o acesso de 

forma eficaz a esse acervo, o mesmo foi o escolhido para realização das ações 

arquivísticas.  

Outro fator importante pela escolha do mesmo, deu-se tendo em vista que 

após o acidente de desabamento do telhado do prédio onde funcionava o Clube 

Caixeiral, ocorrido em março de 2014, as pessoas começaram a ter interesse em 

conhecer o clube, em ter acesso aos documentos para que, através dos mesmos, 

pudessem saber mais sobre a história desse clube que foi tão importante para o 

desenvolvimento social, cultural e econômico da cidade do Rio Grande. 

Diante das exposições acima, bem como, considerando que o acervo do 

Clube Caixeiral detém informações importantes, que registram um período de 

progresso social e econômico na cidade do Rio Grande e, considerando também que 

futuramente o acervo pode vir a ser considerado como fonte de pesquisa para a 
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memória Riograndina, ressalta-se a importância pela escolha do mesmo para a 

realização das práticas arquivísticas, que, além de contribuírem para a conservação 

do acervo, irão permitir que o mesmo possa tornar-se acessível a quem quiser 

pesquisar e assim manter viva a história do Clube Caixeiral da cidade do Rio Grande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
De forma a auxiliar e embasar os vários aspectos das atividades de estágio 

descritos neste relatório de estágio, bem com, executar plenamente as práticas 

arquivísticas no acervo do Clube Caixeiral, foi feito levantamento dos dados, com o 

propósito de chegar ao diagnóstico do acervo, bem como, compreender a situação 

atual dos documentos, e proporcionar ações que deveriam ser aplicadas.  

Tornou-se necessário o estudo através de um referencial teórico com base 

em autores que definem as abordagens sobre os assuntos de diagnóstico, arquivo, 

documento e documento arquivístico, ciclo de vida dos documentos, gestão 

documental, higienização de documentos e conservação preventiva, Classificação 

Arquivística, Avaliação, Descrição arquivística, Instrumentos de pesquisa e normas de 

descrição. 

 

2.1 Levantamento de Dados e Diagnóstico 

 

O levantamento de dados consiste em obter os resultados necessários para 

o desenvolvimento do diagnóstico, tornando-se fundamental a utilização de um 

instrumento de coleta de dados que, agregado à observação direta no local, 

proporcionarão a conclusão plena.  

Sobre o levantamento de dados, Paes (2004), nos traz o seguinte 

apontamento: 

 
A organização de arquivos, como de qualquer outro setor de uma instituição, 
pressupõe o desenvolvimento de várias etapas de trabalho. Estas fases se 
constituíram em: levantamento de dados, análise dos dados coletados, 
planejamento, implantação e acompanhamento. (PAES, 2004, p. 35). 

 
 

Segundo a autora, “o Levantamento deve ter início pelo exame dos estatutos, 

regimentos, regulamentos, normas, organogramas e demais documentos 

constitutivos da instituição mantenedora do arquivo”. (PAES, 2004, p. 35), ou seja, 

precisamos também analisar a instituição mantenedora do arquivo, desde sua criação, 

departamentos, órgãos, etc., através de Leis, Decretos, Regulamentos, Estatutos, 

Organogramas, isto é, todo e qualquer documento que comprove a constituição da 

instituição.   
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Desta forma, é preciso realizar um levantamento abrangente de toda 

documentação pertencente ao acervo conforme destacado por Paes (2004): 

 

É preciso analisar o gênero dos documentos (escritos ou textuais, 
cartográficos, iconográficos, informáticos etc.); as espécies de documentos 
mais frequentes (cartas, faturas, relatórios, projetos, questionários etc.); os 
modelos e formulários em uso; volume e estado de conservação do acervo; 
arranjo e classificação dos documentos (métodos de arquivamento 
adotados); existência de registro e protocolos (em fichas, em livros); média 
de arquivamento diário; controle de empréstimo de documentos; processos 
adotados para conservação e reprodução de documentos; existência de 
normas de arquivo, manuais, códigos de classificação etc. (PAES, 2004, p. 
35-36). 

 

Paes (2004) destaca também que é necessário acrescentar dados e 

referências sobre o pessoal encarregado do arquivo, equipamento, localização física, 

instalações, etc., a autora sugere sobre essas informações que: 

 

O arquivista deve acrescentar dados e referências sobre o pessoal 
encarregado do arquivo (número de pessoas, salários, nível de escolaridade, 
formação profissional), o equipamento (quantidade, modelos, estado de 
conservação), a localização física (extensão da área ocupada, condições de 
iluminação, umidade, estado de conservação das instalações, proteção 
contra incêndio), meios de comunicação disponíveis (telefones, fax). (PAES, 
2004, p.36). 

 

Lopes (2013) também nos traz considerações acerca do levantamento de 

dados, informando o seguinte: 

 
O levantamento geral dos dados sobre as atividades, fluxo informacional, 
estruturas, funções, e das questões referentes aos acervos constrói o objeto 
da pesquisa, ao retratar a situação arquivística da organização, na forma de 
um diagnóstico. Agindo desta forma, o profissional terá a possibilidade de 
propor soluções que se pode considerar científicas, por se basearem no 
exame criterioso do problema, realizado de acordo com metodologias e 
parâmetros aceitos pelas ciências sociais aplicadas. (LOPES, 2013, p. 176). 

 

 

Lopes (2013, p.177) ainda relata que “A especificidade da organização é que 

vai gerar a necessidade de maior ou menor investigação”. Segundo o autor os 

elementos que as individualizam e lhes dão significação são: 

 

- O tempo histórico de existência; - O tamanho e a diversidade dos acervos 
acumulados; - A variação e a abrangência das atividades presentes e 
passadas; - o número de pessoas vinculadas e as características estruturais, 
gerando a existência de organogramas e extensos e inúmeras interfaces 
horizontais e verticais, internas e externas; - o uso de tecnologias da 
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informação variadas, redes de computadores, digitalização, microfilmagem 
etc. (LOPES, 2013, p.177). 
 

 

Outra autora que também destaca a importância de conhecer todo o contexto 

de produção documental da instituição é Gonçalves (1998), a qual ressalta: 

 

Compreender o contexto de produção de um documento de arquivo exige 
conhecer a história do organismo produtor, abordando-a, principalmente, na 
perspectiva das funções e atividades por ele desenvolvidas – na perspectiva 
da estrutura e funcionamento do organismo produtor. (GONÇALVES, 1998, 
p. 20). 
 
 

Considerando os apontamentos acima mencionados, pode-se concluir que, 

tanto o levantamento de dados e o contexto de produção documental em uma 

instituição levam ao pleno conhecimento das atividades e funções da mesma.  

Ressalta-se a importância desses dados para permitir ao arquivista ter uma 

visão mais ampla de possíveis problemas que possam existir, bem como, são 

essenciais para auxiliar no planejamento das ações a serem tomadas. 

Cumpre destacar que, quem define a metodologia a ser utilizada no 

diagnóstico a ser realizado é o arquivista, é ele quem deve estabelecer o instrumento 

que será utilizado para a coleta de dados. Cabe ao arquivista, definir qual instrumento 

o mesmo fará uso para obtenção dos resultados esperados.  

Sobre a análise dos dados coletados, Paes (2004) ressalta que somente após 

todos os dados terem sido coletados o arquivista estará habilitado para analisar a 

situação do arquivo, a autora conclui: 

 

(...) o especialista estará habilitado a analisar objetivamente a real situação 
dos serviços de arquivo e fazer seu diagnóstico para formular e propor 
alterações e medidas mais indicadas, em cada caso, a serem adotadas no 
sistema a ser implantado. (PAES, 2004, p. 36). 

 

Seguindo seu raciocínio, Paes (2004) define: 

 

Em síntese, trata-se de verificar se estrutura, atividades e documentação de 
uma instituição correspondem à sua realidade operacional. O diagnóstico 
seria, portanto, uma constatação dos pontos de atrito, de falhas ou lacunas 
existentes no complexo administrativo, enfim, das razões que impedem o 
funcionamento eficiente do arquivo. (PAES, 2004, p.36). 
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Conforme mencionado anteriormente e seguindo as várias etapas de trabalho 

mencionadas por Paes (2004) chega-se a fase de planejamento onde a autora 

destaca que, para que o arquivo em todos os estágios de sua evolução (corrente, 

intermediário e permanente) possa cumprir seus objetivos “torna-se indispensável a 

formulação de um plano arquivístico que tenha em conta as disposições legais e as 

necessidades da instituição que pretende servir” (PAES, 2004, p. 36).  

Sobre o planejamento, Paes (2004) define: 

 

Para a elaboração desse plano devem ser considerados os seguintes 
elementos: posição do arquivo na estrutura da instituição, centralização ou 
descentralização e coordenação dos serviços de arquivo, escolha de 
métodos de arquivamento adequados, estabelecimento de normas de 
funcionamento, recursos humanos, escolha das instalações e do 
equipamento, constituição de arquivos intermediário e permanente, recursos 
financeiros. (PAES, 2004, p. 36). 
 
 

Após os apontamentos feitos por diversos autores da área fica evidente a importância 

de um amplo conhecimento da instituição, desde sua estrutura, funcionamento, 

contexto da produção documental, pessoas envolvidas, etc. para que através da 

análise de todas as informações coletadas possamos chegar a elaboração do 

diagnóstico arquivístico. 

 

2.1.1 Diagnóstico Arquivístico 

 

Muitos autores consideram o diagnóstico a primeira etapa para a realização 

de intervenções arquivísticas na instituição, pois é a partir dele que é possível 

identificar as falhas, bem como, é o diagnóstico que vai auxiliar na tomada de decisões 

para que o resultado alcançado seja eficaz.  

Sobre diagnóstico a ser realizado, os autores Rousseau e Couture (1998), nos 

trazem algumas informações: 

 

Qualquer organismo que pretenda encontrar uma solução duradoura para as 
dificuldades geradas pela informação que detém deve fazê-lo de modo 
refletido e ordenado. É através de um programa de três fases, centrado na 
missão do organismo e integrado na sua política de gestão da informação, 
que a arquivística consegue dar um contributo único, sendo pela sua 
especificidade capaz de agir eficazmente na informação orgânica. 
(ROUSSEAU; COUTURE 1998, p. 65). 
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Ressalta-se aqui que o programa de três fases sugerido pelos autores são: 

Fase I (criação, difusão e acesso), a Fase II (classificação e recuperação da 

informação) e a fase III (proteção e conservação), os quais, de acordo com Rousseau 

e Couture (1998) permitem elaborar um roteiro de entrevistas que auxiliaria na 

elaboração do diagnóstico e, consequentemente, a origem de um sistema integrado 

de gestão de informação orgânica. 

Lopes (2013) enfatiza que o diagnóstico pode ser observado sob duas visões. 

A visão minimalista que se refere diretamente ao foco delimitando-se apenas o ponto 

em que está o problema. E a outra visão, maximalista, a mais ampla onde consiste 

em conhecer não somente o ponto do problema, mas toda a instituição, ou seja, a 

visão maximalista de Lopes (2013) enfatiza um país, um estado, abrange algo maior.  

Assim, Lopes (2013, p.165) conceitua sobre o diagnóstico maximalista “As 

pesquisas sobre as políticas arquivísticas desenvolvidas por países, a realidade de 

seus sistemas, os seus fracassos e sucessos, compõem o mesmo conjunto 

maximalista”.  

Quanto a diagnóstico minimalista Lopes (2013) menciona que: 

 

O minimalismo nesta área do conhecimento consiste na observação dos 
problemas arquivísticos das organizações, no estudo de caso e na procura 
em construir objetos de pesquisa e propor soluções para os problemas 
detectados”. (LOPES, 2013, p. 165-166). 
 
 

Na visão de Lopes (2013) a pesquisa arquivística feita pelos profissionais 

deve consistir a partir da observação direta na organização, o que formará o objeto de 

pesquisa retratando a situação arquivística na forma de um diagnóstico, que segundo 

o autor deve ter dados objetivos sobre: 

  

As quantidades de documentos, expressas de acordo com regras aceitas 
universalmente; as características diplomáticas - tipologias documentais que 
os individualizam; os conteúdos informacionais genéricos, expressos de 
modo sintético e hierárquico; as unidades físicas de arquivamento, isto é a 
movelaria e embalagens utilizadas; o modo original de arquivamento - 
classificação, avaliação e descrição – mesmo  que empírico e baseado no 
senso comum; a existência e o modo de uso de tecnologias da informação; 
as características das instalações e a situação dos acervos no que se refere 
à preservação). (LOPES, 2013, p. 175). 

Continuando seu raciocínio acerca do tema, Lopes (2013, p. 176) salienta que 

“ao ser chamado para resolver um problema arquivístico ou uma proposta de trabalho, 

o arquivista, não pode, ato contínuo, fazer um diagnóstico”.  De acordo com o Autor: 
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A preparação para este necessita de um conhecimento preliminar da 
organização que podemos chamar de pré-diagnóstico que é feito em poucas 
horas de trabalho. Esse primeiro esforço consiste no levantamento dos dados 
mais essenciais do problema que foi apontado ao arquivista, incluindo-se aí 
a natureza da organização, os dados quantitativos e qualitativos básicos da 
documentação e a definição de uma estratégia e dos objetivos preliminares. 
(LOPES, 2013, p. 176). 
 
 

De acordo com Lopes (2013, p. 177) “cada instituição possui a sua história e 

elementos que as individualizam”. Sendo assim também deve se acrescentar ao 

estudo: 

 
O tempo histórico de existência; o tamanho e a diversidade dos acervos 
acumulados; a variação e abrangência das atividades presentes passadas; o 
número de pessoas vinculadas e as características estruturais, gerando a 
existência de organogramas extensos e inúmeras interfaces horizontais e 
verticais, internas e externas; o uso de tecnologias da informação variadas, 
redes de computadores, digitalização, microfilmagem etc. (LOPES, 2013, p. 
177). 
 

 

Lopes (2013) menciona a seguinte informação acerca do diagnóstico “Um 

diagnóstico realizado com proficiência significa ter o problema à vista. As soluções 

serão decorrências, estarão implícitas e ao alcance dos responsáveis” (LOPES, 2013, 

p. 178) 

Para a coleta dos dados, Lopes (2013) destaca que a mesma pode ser 

concebida através da aplicação de formulários, e conclui:  

 

Os formulários devem ser concebidos de modo padronizado, destinado ao 
caso específico, de acordo com o que se constatou na elaboração de um pré-
diagnóstico, fruto de entrevistas com os responsáveis e da observação direta 
no local”. (LOPES, 2013, p. 178-179). 
 
 

Lopes (2013) ainda conclui que “é fundamental que os dados coletados, 

tenham objetividade e reflitam a observação do pesquisador [...]” (LOPES, 2013, p. 

179). 

Seguindo o contexto de instrumentos de coleta de dados, Rousseau e Couture 

(1998) sugerem um roteiro de entrevistas, pois entendem que facilitará o surgimento 

de um sistema integrado de gestão da informação orgânica.  
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Porém cumpre ressaltar que, em se tratando de entrevistas as mesmas não 

podem ser concebidas de forma a possibilitar respostas muito subjetivas e pessoais, 

pois esse tipo de resposta pode influenciar o resultado da pesquisa. 

Levando em consideração todos os apontamentos feitos por distintos autores 

da área, é possível perceber que, para que possamos realizar um diagnóstico de 

forma correta e abrangente, precisamos primeiro de uma ampla análise da instituição, 

sua estrutura, funções, atividades, através de seus regimentos e legislações, se faz 

necessário também conhecer a estrutura física do prédio. 

Continuando o raciocínio, também é importante realizar a análise do acervo, 

identificando seu estado de conservação, como está organizado e acondicionado, 

bem como fazer um levantamento da mensuração total do acervo. 

Somente depois de realizar as etapas mencionadas o arquivista poderá, de 

posse desses dados, realizar as intervenções que julgar necessárias.  

 

2.1.2 Mensuração de documentos 

 

Segundo o Arquivo Nacional (2012), no Sistema de Gestão de Documentos 

de Arquivo - SIGA, o qual orienta dentre outras atividades a normalização sobre a 

gestão de documentos e a racionalização da produção e armazenagem da 

documentação, consta roteiro sobre mensuração de documentos textuais divido em 3 

partes que são: Parte I – Documentação em posição vertical e horizontal; parte II – 

Documentação empacotada e amontoada e parte III - Quantificação total. 

Como o acervo trabalhado no projeto possui documentos em pastas AZ 

armazenadas em posição vertical, documentos empilhados nas estantes e livros 

armazenados na posição vertical, será apresentado no presente projeto apenas a 

parte I Documentação em posição Vertical e Horizontal, conforme a seguir descrito: 

Quanto à parte I Documentação em posição vertical e horizontal, item 1: 

Documentos acondicionados em caixas nas estantes o Arquivo Nacional (2012) 

ressalta: 

Os documentos acondicionados na posição vertical (caixas de papelão ou de 
plástico, pastas "A" a "Z" ou suspensas etc), a metragem linear tem por base 
o comprimento das estantes e/ou a profundidade das gavetas dos arquivos 
de aço. (ARQUIVO NACIONAL, 2012, p. 2). 
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Cumpre ressaltar que, conforme apontado pelo Arquivo Nacional (2012), 

devemos medir a extensão de cada prateleira ocupada e multiplicar a medida pelo 

número das mesmas desprezando os espaços vazios. 

 
Figura 1: Exemplo de mensuração de documentos arquivados em caixas 

 

 
Fonte: Arquivo Nacional (2012, p. 2) 

 

Quanto à parte I Documentação em posição vertical e horizontal, item 2: 

Documentos empilhados ou empacotados em estantes, o Arquivo Nacional (2012, p. 

3) aponta que a mensuração do mesmo se dá da seguinte forma “medir a altura das 

pilhas de documentos”.  

 

Figura 2: Exemplo de mensuração de documentos empilhados 

 

Fonte: Arquivo Nacional (2012, p.3) 

 
 

Quanto à parte I Documentação em posição vertical e horizontal, item 3 

Documentos encadernados, livros ou pastas "A" a "Z" em estantes, a mensuração se 
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dá da seguinte forma de acordo com o Arquivo Nacional (2012, p. 4) “medir na 

extensão da estante, se estiver na vertical, e a altura da pilha, se estiver na horizontal”.  

 

 

Figura 3: Exemplo de mensuração de documentos encadernados

 
Fonte: Arquivo Nacional (2012, p. 4) 

 

Quanto à parte I Documentação em posição vertical e horizontal, item 4 

Documentos em arquivos ou fichários de aço, a mensuração se dá da seguinte forma 

de acordo com o Arquivo Nacional (2012, p. 5) “medir a profundidade ocupada de 

cada gaveta”. 

 

Figura 4: Exemplo de mensuração de fichários ou arquivos 
 

 

Fonte: Arquivo Nacional (2012, p. 5) 

 
Cumpre ressaltar que a mensuração é de extrema importância para auxiliar 

no diagnóstico, pois é através da mensuração que é possível que tenhamos 

conhecimento do volume da massa documental do acervo.  
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2.2 Arquivo 

 

Na Arquivologia o Termo “Arquivo” apresenta-se com diferentes significados. 

Portanto, para que se possa entender é preciso conhecer alguns conceitos de 

diferentes autores da área para o termo arquivo.  

A Associação dos Arquivistas Holandeses, através do seu manual de arranjo 

e descrição foi um dos primeiros a conceituar arquivo. Segundo a Associação: 

  

É o conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso recebido 
ou produzido oficialmente por determinado órgão administrativo ou por um de 
seus funcionários, na medida que tais documentos se destinavam a 
permanecer na custódia desse órgão ou funcionário. (ASSOCIAÇÃO DOS 
ARQUIVISTAS HOLANDESES, 1973, p. 13). 
 
 

Souza (2012) nos traz a seguinte informação acerca dos arquivos: 

 

É consenso entre os autores que só podemos falar em arquivo quando o 
homem passou a produzir registros escritos de seus atos, sentimentos e 
conhecimentos. A memória individual e coletiva passava a ser materializada. 
(SOUZA, 2012, p. 95).  
 
 

Ainda segundo o autor: 

 
O significado da palavra arquivo, entretanto, só foi aparecer muito tempo 
depois entre os gregos nos séculos III ou II a.C. “Archeion” era utilizado por 
aquele povo para designar o palácio do governo, enquanto a palavra arch 
significava comando, poder, autoridade. Mas é com o sentido de conjunto de 
documentos que o termo grego será transmitido, posteriormente aos romanos 
sob a forma latina de archivum. (SOUZA, 2012, p.97). 
 

  
Souza (2012) ainda destaca que “o papel de prova é também, um traço que 

pode ser percebido desde os primeiros momentos da história dos arquivos e durante 

toda a sua trajetória”. (SOUZA, 2012, p.97). 

Para Lopes (2013) os arquivos são:  

 
Acervos compostos por informações orgânicas originais, contidas em 
documentos registrados em suporte convencional ou em suportes que 
permitam gravação eletrônica, mensurável por sua ordem binária (bits); 
documentos produzidos ou recebidos por pessoas física ou jurídica, 
decorrentes do desenvolvimento de suas atividades, sejam elas de caráter 
administrativo, técnico, artístico ou científico, independentemente de sua 
idade e valores intrínsecos. (LOPES, 2013, p. 37-38). 
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Com relação ao arquivo, pode-se dizer que o mesmo é um conjunto de 

documentos produzidos e/ou recebidos por órgãos, instituições, entidades públicas ou 

privadas ou por pessoas físicas e famílias em decorrência de suas atividades. Pode-

se dizer também, que sua finalidade é servir à administração, auxiliando-as em suas 

atividades, produzindo, recolhendo, selecionando e arquivando documentos gerados 

de maneira organizada, estando sempre preparados para o acesso às consultas de 

maneira rápida e precisa. 

Ainda segundo Lopes (2013):  

 
Os arquivos resultaram da intenção humana de produzir a acumular 
registros de suas atividades. Sendo, portanto intencionais, artificiais, 
refletindo a vida econômica, social, política, cultural do contexto que fazem 
parte. (LOPES, 2013, p. 81). 
 
 

Considerando os conceitos de Lopes (2013) sobre arquivos, ressalta-se a 

importância dos mesmos para a sociedade como um todo, bem como a necessidade 

de que sejam desenvolvidas políticas arquivísticas para que os documentos sejam 

devidamente tratados e preservados, tendo em vista o valor histórico, jurídico e 

administrativo que os mesmos contêm. 

A autora Bellotto (2004) nos traz também um conceito interessante sobre 

arquivos. Segundo a autora: 

 

Arquivo é um órgão receptor (recolhe naturalmente o que produz a 
administração pública ou privada à qual serve) e em seu acervo, os conjuntos 
documentais estão reunidos segundo a sua origem e função, isto é, suas 
divisões correspondem ao organograma da respectiva administração; que os 
objetivos primários do arquivo são jurídicos, funcionais e administrativos e 
que os fins secundários serão culturais e de pesquisa histórica, quando 
estiver ultrapassado o prazo de validade jurídica dos documentos (em outras 
palavras, quando cessarem as razões porque foram criados). (BELLOTTO, 
2004, p.38). 
 
 

Percebe-se pelo conceito de Bellotto (2004) que a autora especifica que a 

documentação do arquivo é referente à instituição que o mesmo serve e que a maioria 

dos arquivos funciona como uma unidade dentro da instituição que produziu os 

documentos. 

Schellenberg (2006), outro autor importante da área definiu arquivo da 

seguinte forma: 
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Todos os livros, papeis, mapas, fotografias ou outras espécies 
documentárias, independentemente de sua apresentação física ou 
características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou 
privada no exercício de seus encargos legais ou em função das suas 
atividades e preservados ou depositados para a preservação por aquela 
entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de suas funções, 
política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em virtude 
do valor informativo dos dados nele contido. (SCHELLENBERG, 2006, p. 41). 

 
 

Seguindo o raciocínio de Schellenberg (2006) pode-se dizer que os arquivos 

caracterizam-se pelas informações que custodiam, independentemente do suporte, 

registrados em documentos. 

Para Paes (2004, p. 20) “A função básica do arquivo é tornar disponível as 

informações contidas no acervo documental sob sua guarda”. A autora apresenta o 

arquivo como uma acumulação de documentos. 

 

É a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, criados 
por uma instituição ou pessoa, no curso de suas atividades, e preservados 
para a consecução de seus objetivos, visando à utilidade que poderão 
oferecer no futuro. (PAES, 2004, p.16). 
 
 

Paes (2004, p. 20) ainda aponta que “A principal finalidade dos arquivos é 

servir à administração, constituindo-se, com o decorrer do tempo, em base do 

conhecimento da história”. 

Considerando as informações trazidas por Paes (2004) pode-se concluir que 

um dos fatores mais importantes dentro do arquivo é prestar informações quando 

solicitadas, por esse motivo ressalta-se a importância de realizar atividades 

arquivísticas nos acervos (avaliação, classificação, preservação) a fim de proporcionar 

o acesso de forma eficaz a todos os usuários que procuram por informações.  

No que diz respeito a legislação sobre arquivos, a Lei nº 8.159, de 08 de 

janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados, 

traz em seu artigo 2º o conceito sobre arquivos:  

 
Consideram-se arquivos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos 
por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em 
decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa 
física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos 
documentos. (BRASIL, 1991 [s/p]). 
 
 

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística – DBTA (2005) conceitua 
arquivo da seguinte forma: 
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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.  
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. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, 
p. 28). 
 
 

O Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ, 2011) conceitua arquivo como: 
 
 

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 dos suportes. 
2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento 
técnico, a conservação e o acesso a documentos. (CONARQ, 2011, p.123). 
 

 
Tanto a Lei 8.159 de 1991, o DBTA (2005) o CONARQ (2011) conceituam o 

arquivo como um conjunto de documentos produzidos por entidade pública [...]. 

Ressaltam, assim como Lopes e Bellotto o arquivo como instituição custodiadora de 

documentos, o que nos leva a destacar a importância que os gestores das 

administrações públicas em todas as esferas de governo, percebam a relevância dos 

mesmos, tanto para instituição como para a sociedade e desenvolvam políticas 

arquivísticas para os arquivos a fim de preservar os documentos contidos nos 

mesmos.  

Segundo Schellenberg (2006, p.41) “as características essenciais dos 

arquivos relacionam-se, pois, com as razões pelas quais os documentos vieram a 

existir e com as razões pelas quais foram preservados”.  

Ainda segundo o autor: 

 
[...] para serem arquivos, devem ter sido produzidos ou acumulados na 
consecução de um determinado objetivo e possuir valor para fins outros que 
não aqueles para os quais foram produzidos ou acumulados. Arquivos 
Públicos têm, então, dois tipos de valores: valores primários para a repartição 
de origem, e valores secundários, para as outras repartições e para pessoas 
estranhas ao serviço público. (SCHELLENBERG, 2006, p.41). 

 

Autores conceituados na área de arquivologia nos trouxeram diferentes 

conceitos sobre arquivos, porém é possível perceber que há semelhanças 

contemplando os diferentes aspectos do termo arquivo.  
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Destaca-se que o arquivo pode ser um acumulador de documentos, pode ser 

uma unidade dentro da instituição que produziu e ainda produz documentos, bem 

como, o mesmo pode ser um órgão custodiador de acervos, podendo inclusive 

receber documentos sob a forma de doação. 

 

2.2.1 Documento  

 

Sobre o documento é interessante trazer uma afirmação de Rousseau e 

Couture (1998) sobre a função dos mesmos ao longo do tempo. Segundo os autores 

“Ao longo das épocas e dos regimes, os documentos serviam para o exercício do 

poder, para o reconhecimento dos direitos, para o registro da memória e para 

utilização futura”. (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 32). 

Percebe-se que o documento se apresenta até os dias de hoje conforme 

descrito por Rousseau e Couture (1998), pois mesmo que mudem os contextos onde 

os documentos estão inseridos, estes continuam exercendo as funções que exerciam 

quando foram produzidos, independentemente do tempo. 

De acordo com o DBTA (2005) o documento é definido da seguinte maneira: 

“Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato”.  

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.73) 

O CONARQ (2011, p.127) conceitua documento como “Unidade de registro 

de informações, qualquer que seja o suporte ou formato”. 

De acordo com Bernardes (1998, p. 44) documentos “são informações 

contidas e armazenadas em um suporte material seja ele papel, fita, disco óptico ou 

qualquer outro tipo”. 

Documento é o “registro de uma informação independentemente da natureza 

do suporte que a contém” (PAES, 2004, p.26), ou seja, toda informação registrada, 

independente do suporte, vai gerar um documento.  

Bellotto (2007) afirma que documento é tudo que é produzido pela atividade 

humana, independente do suporte, por motivos específicos sejam eles funcionais, 

técnicos, científicos, jurídicos, culturais, artísticos e define documento da seguinte 

forma:  

 
Segundo a conceituação clássica e genérica, documento é qualquer 
elemento gráfico, iconográfico, plástico, ou fônico pelo qual o homem se 
expressa. É o livro, o artigo de revista ou jornal, o relatório, o processo, o 
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dossiê, a carta, a legislação, a estampa, a tela, a escultura, a fotografia, o 
filme, o disco, a fita magnética, o objeto utilitário etc., enfim, tudo o que seja 
produzido, por motivos funcionais, jurídicos, científicos, técnicos, culturais ou 
artísticos, pela atividade humana (BELLOTTO, 2007, p.35). 

 

Considerando os conceitos acima expostos, é possível concluir que 

documento é qualquer registro de informações, independentemente do formato ou 

suporte que é utilizado para fazer o registro, sendo o mesmo objeto de uma atividade 

humana. 

 

2.2.2. Documento Arquivístico 

 

Sobre o documento arquivístico o CONARQ (2011) nos traz o seguinte 

conceito: “Documento produzido e/ou recebido e mantido por pessoa física ou jurídica, 

no decorrer das suas atividades, qualquer que seja o suporte, e dotado de 

organicidade”. (CONARQ, 2011, p.9). 

No mesmo sentido, a autora Paes (2004, p. 26) vai nos dizer que documento 

arquivístico é aquele “produzido e/ou recebido por uma instituição pública ou privada, 

no exercício de suas atividades e constitua elementos de prova ou de informação”. 

Cumpre ressaltar, porém, que o documento para ser caracterizado como 

documento arquivístico precisa apresentar algumas características e, segundo Paes 

(2004) essas características são forma e conteúdo e podem ser classificados segundo 

o gênero e natureza do assunto.  

Segundo o Gênero, os documentos podem ser classificados, conforme 

apontado por Paes (2004) em: 

 

Escritos ou textuais: documentos manuscritos, datilografados ou impressos; 
cartográficos: documentos em formato e dimensões variáveis, contendo 
representações geográficas, arquitetônicas ou de engenharia (mapas, 
plantas, perfis); iconográficos: documentos em suportes sintéticos, em papel 
emulsionado ou não, contendo imagens estáticas (fotografias, diapositivos, 
desenhos e gravuras); filmográficos: documentos em películas 
cinematográficas e fitas magnéticas de imagem (tapes), conjugados ou não 
a trilhas sonoras com bitolas e dimensões variáveis, contendo imagens em 
movimento (filmes e fitas videomagnéticas); sonoros: documentos com 
dimensões e rotações variáveis, contendo registros fonográficos (discos e 
fitas audiomagnéticas); micrográficos: documentos em suporte fílmico 
resultantes da microrreprodução de imagens, mediante utilização de técnicas 
específicas (rolo, microficha, jaqueta, cartão-janela); informáticos: 
documentos produzidos, tratados ou armazenados em computador (disquete, 
disco rígido – winchester -, disco óptico). (PAES, 2004, p.29). 
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Paes (2004, p.29) ressalta “A documentação escrita ou textual apresenta 

inúmeros tipos físicos ou espécies documentais criadas para produzir determinada 

ação específica, tais como: contratos, folhas de pagamento [...]” 

Quanto a natureza do assunto, Paes (2004, p. 29) define que “os documentos 

podem ser ostensivos ou sigilosos”.  

Sobre a classificação da informação quanto ao grau e prazos de Sigilo, a Lei 

nº 12.527 de 2011 que “Regula o Acesso a informação” traz em seus artigos 23 e 24 

e incisos a seguinte informação: 

 

Art. 23.  São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do 
Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação 
ou acesso irrestrito possam:  
I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território 
nacional;  
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações 
internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso 
por outros Estados e organismos internacionais;  
III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;  
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária 
do País;  
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças 
Armadas;  
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento 
científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas 
de interesse estratégico nacional;  
VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades 
nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou  
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou 
fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de 
infrações.  
Art. 24.  A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado 
o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade 
ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou 
reservada.  
§ 1o  Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a 
classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e 
são os seguintes:  
I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;  
II - secreta: 15 (quinze) anos; e  
III - reservada: 5 (cinco) anos. (BRASIL, 2011, [s/p]). 

 

Considerando os conceitos acima expostos, é possível concluir que 

documento é qualquer registro de informações, independentemente do formato ou 

suporte que é utilizado para fazer o registro, sendo o mesmo objeto de uma atividade 

humana, que o documento arquivístico precisa ter forma e conteúdo e precisa ser 

classificado quanto a seu gênero e espécie. 
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Rousseau e Couture (1998) trazem a seguinte definição acerca do documento 

arquivístico:  

 
[...] o conjunto das informações, qualquer que seja a sua data, natureza ou 
suporte, organicamente (e automaticamente) reunidas por uma pessoa física 
ou jurídica, pública ou privada, para as próprias necessidades da sua 
existência e o exercício das suas funções, conservadas inicialmente pelo 
valor primário, ou seja, administrativo, legal, financeiro ou probatório, 
conservadas depois pelo valor secundário, isto é, de testemunho ou, mais 
simplesmente, de informação geral. (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p.284). 

 

O CONARQ (2011) ressalta que o documento para ser considerado 

arquivístico, necessita também de algumas qualidades como a organicidade, 

unicidade, confiabilidade, autenticidade, acessibilidade.  

Segundo o CONARQ (2011) quanto a organicidade: 

 
Pelas relações que mantém com os demais documentos do órgão ou 
entidade e que refletem suas funções e atividades. Os documentos 
arquivísticos não são coletados artificialmente, mas estão ligados uns aos 
outros por um elo que se materializa no plano de classificação, que os 
contextualiza no conjunto ao qual pertencem. Os documentos arquivísticos 
apresentam um conjunto de relações que devem ser mantidas. (CONARQ, 
2011, p. 21). 
 
 

Quanto a unicidade, o CONARQ (2011) nos traz a seguinte definição: 
 

 
O documento arquivístico é único no conjunto documental ao qual pertence. 
Podem existir cópias em um ou mais grupos de documentos, mas cada cópia 
é única em seu lugar, porque o conjunto de suas relações com os demais 
documentos do grupo é sempre único. (CONARQ, 2011, p.21). 
 

 
Ainda sobre a unicidade, Duranti (1994, p. 52) afirma que “A unicidade provém 

do fato de que cada registro documental assume um lugar único na estrutura 

documental do grupo ao qual pertence e no universo documental”.  

Quanto aos conceitos sobre unicidade, ainda segundo a autora, cumpre 

observar que mesmo existindo cópias em outros lugares, cada cópia é única, ou seja, 

suas relações sempre serão únicas. 

Sobre a confiabilidade, o CONARQ (2011) define essa exigência como sendo 

um documento arquivístico confiável, e ressalta que o mesmo “é aquele que tem a 

capacidade de sustentar os fatos que atesta. A confiabilidade está relacionada ao 

momento em que o documento é produzido e a veracidade do seu conteúdo”. 

(CONARQ, 2011, p. 21). 
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Ainda sobre a autenticidade do documento o CONARQ (2011, p. 22) nos traz 

a seguinte informação: “O documento arquivístico autêntico é aquele que é o que diz 

ser, independentemente de se tratar de minuta, original ou cópia, e que é livre de 

adulterações ou qualquer outro tipo de corrupção”. E ressalta ainda:  

 
Enquanto a confiabilidade está relacionada ao momento da produção, a 
autenticidade está ligada à transmissão do documento e à sua preservação 
e custódia. Um documento autêntico é aquele que se mantém da mesma 
forma como foi produzido e, portanto, apresenta o mesmo grau de 
confiabilidade que tinha no momento de sua produção. (CONARQ, 2011, 
p.22). 

 

No que diz respeito a acessibilidade, o CONARQ (2011, p. 22) define que “O 

documento arquivístico acessível é aquele que pode ser localizado, recuperado, 

apresentado e interpretado”. 

Considerando os apontamentos acerca do documento arquivístico, podemos 

afirmar que os documentos arquivísticos diferem dos outros documentos pois os 

mesmos possuem relação orgânica entre si e acumulam-se de forma natural.  

Segundo o Arquivo Nacional (2005) “relação orgânica, é a relação natural 

entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade 

produtora”. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 127). Ou seja, essa relação orgânica 

reflete as ações administrativas da instituição produtora dos documentos, sendo que 

os documentos que foram criados se acumularam de forma natural em decorrência 

dessas ações administrativas. 

Cumpre ressaltar que os documentos de arquivo possuem um ciclo vital, 

dividido em Três Idades, onde há um tratamento adequado e específico aos 

documentos em cada uma de suas três fases.  

 

2.2.3 Ciclo de Vida dos Documentos de Arquivo 

 

Cumpre aqui destacar que, no dia a dia das administrações sejam elas 

públicas ou privadas, existem documentos que são bastante utilizados durante um 

certo período até que, acabam tendo seu uso menos frequente com o passar do 

tempo. Porém, tendo em vista o espaço físico, muitas vezes reduzido para a guarda 

desses documentos, faz-se necessário selecionar os documentos mais importantes e 

eliminar aqueles não servem mais à administração. 
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Com base nisso, alguns autores nos trazem teorias diferentes para um 

sistema de idade dos documentos, conhecido como ciclo vital dos documentos. 

De acordo com Bellotto (2006, p. 23) “O ciclo vital dos documentos 

administrativos compreende três idades”. Essas três idades trazidas pela autora dizem 

respeito a primeira, segunda e terceira idade dos documentos de arquivo, sendo 

representadas pelas fases: corrente, intermediária e permanente, denominando-se 

dessa forma a Teoria das Três Idades. 

Sobre a primeira idade Bellotto (2006) conceitua: 

 

A primeira idade é a dos arquivos correntes, nos quais se abrigam os 
documentos durante seu uso funcional, administrativo jurídico; sua tramitação 
legal; sua utilização ligada às razões pelas quais foram criados. A 
permanência de tais documentos nesse tipo de arquivo depende de sua 
tipologia/função e, principalmente, de sua vigência, mas pode ser 
generalizada em um ano; podem passar dali a um arquivo central do 
respectivo órgão gerador, onde permanecerão de cinco a 10 anos (sem que 
isso seja considerado uma outra idade). (BELLOTTO, 2006, p. 23-24). 

 

Destaca-se a partir do conceito de Bellotto (2006) que a primeira idade, dos 

arquivos correntes, o documento está em seu pleno uso, ligado às atividades para os 

quais se originaram, devendo ser mantidos próximos aos órgãos a que servem. 

Quanto a segunda idade, Bellotto (2006) nos informa: 

 

A segunda fase – a do arquivo intermediário – é aquela em que os papeis já 
ultrapassaram seu prazo de validade jurídico-administrativo, mas ainda 
podem ser utilizados pelo produtor. Permanecem em um arquivo que já 
centraliza papeis de vários órgãos, porém sem misturá-los ou confundi-los, 
pelo prazo aproximado de 20 anos. É nessa fase que os documentos são 
submetidos às tabelas de temporalidades, que determinam seus prazos de 
vigência e de vida, segundo as respectivas tipologia e função. (BELLOTTO, 
2006, p. 24). 

 

Percebe-se que na segunda idade, dos arquivos intermediários, é a fase de 

guarda dos documentos por motivos precaucionais, ou seja, corresponde aos 

documentos que não são mais frequentemente consultados, mas ainda servem à 

administração que os produziu, porém, não é necessário mantê-los próximos aos 

órgãos que servem. 

Sobre a terceira idade, Bellotto (2006) afirma: 

 

Abre-se a terceira idade aos 25 ou 30 anos (segundo a legislação vigente 
no país, estado ou município), contados a partir da data de produção do 
documento ou do fim de sua tramitação. A operação denominada 
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“recolhimento” conduz os papeis a um local de preservação definitiva: Os 
arquivos permanentes [...] (BELLOTTO, 2006, p. 24). 
 
 

Ressalta-se que a terceira idade, dos arquivos permanentes, corresponde aos 

documentos que perderam o valor de natureza administrativa que tinham, mas que 

serão conservados tendo em vista o seu valor histórico e documental. 

A Lei n° 8.159 de 1991 em seu art. 8°, define documentos correntes, 

intermediárias e permanentes da seguinte forma:  

 

§ 1º - Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, 
mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas frequentes.  
§ 2º - Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de 
uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, 
aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente.  
§ 3º - Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor 
histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente 
preservados. (BRASIL, 1991, [s/p]). 
 

 
Considerando os apontamentos de Bellotto (2006) acerca do ciclo de vida dos 

documentos, bem como a definição dada pela Lei nº 8.159 de 1991, conclui-se que a 

idade corrente é aquela em que os documentos ainda estão em tramitação tendo seu 

uso funcional, jurídico-administrativo ainda ligado para as funções que foram criados.  

Na segunda idade os documentos já tiveram seu prazo de validade jurídico-

administrativo vencido, mas ainda podem ser consultados pelo órgão produtor e, 

permanecendo até que seja definida sua destinação final, transferência para guarda 

permanente ou eliminação e na terceira idade, os documentos já cumpriram seu papel 

administrativo e por possuírem valor de prova, etc., serão definitivamente 

preservados. 

Vale ressaltar que conforme aponta Bellotto (2006) “os documentos, na sua 

fase inicial, apresentam valor primário”. (BELLOTTO, 2006, p. 24). Segundo a autora: 

 
Chama-se primário o valor que o documento apresenta para a consecução 
dos fins explícitos a se propõe; secundários são aqueles que, embora já 
implícitos no tempo em que são gerados os documentos avultam com o 
decorrer dos anos. Tem valor secundário ou valor de arquivo, ou ainda valor 
permanente, desde o elemento informativo para a análise crítica da 
administração até, em perspectiva, os aspectos sociais e políticos 
generalizados que, no mesmo documento, o historiador puder detectar. 
(BELLOTTO, 2006, p. 24-25). 
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O ciclo vital dos documentos possui as fases que caracterizam a frequência 

de uso dos documentos e a utilização que se faz dos mesmos, levando em 

consideração os valores que os mesmos possuem. 

Complementando as definições de Bellotto (2006) e da Lei nº 8.159 de 1991, 

Bernardes e Delatorre (2008) trazem a seguinte afirmação: 

 

A gestão documental assegura o cumprimento de todas as fases do 
documento: corrente, intermediária e permanente. Assim, garantindo o 
efetivo controle do documento desde sua produção até sua destinação final. 
(BERNARDES; DELATORRE, 2008, p. 10). 
 
 

As autoras definem as fases da seguinte maneira:  A primeira fase trata do 

arquivo corrente ou 1ª idade  

 
Os documentos estão estreitamente vinculados aos fins imediatos 
(administrativo, fiscal, legal) que determinaram sua produção ou recebimento 
no cumprimento de atividades e se encontram junto aos órgãos 
produtores/acumuladores em razão de sua vigência e da frequência com que 
são consultados por eles. É nessa idade que os documentos devem ser 
avaliados determinando-se os prazos de permanência dos documentos no 
arquivo corrente, quando deverão ser transferidos ao arquivo intermediário, 
quais os que poderão ser eliminados e quais deverão ser recolhidos ao 
arquivo permanente (BERNARDES; DELATORRE, 2008, p. 10).  
 
 

Quanto a segunda fase, a mesma trata do arquivo intermediário ou 2ª idade, 

trazendo a seguinte conceituação: 

 

Documentos originários do arquivo corrente, com pouca frequência de uso e 
que aguardam cumprimento de prazos de prescrição ou precaução no 
arquivo destinado à guarda temporária. São consultados, com maior 
frequência, pelo órgão produtor. Nessa fase, após o cumprimento dos prazos 
estabelecidos, executa-se a destinação final procedendo-se à eliminação, 
coleta de amostragem dos documentos que serão eliminados ou 
recolhimento ao arquivo permanente (BERNARDES; DELATORRE, 2008, p. 
10).  
 
 

A terceira fase trata do arquivo permanente ou 3ª idade: 
 
 

Os documentos são preservados em definitivo em razão de seu valor 
histórico, testemunhal, legal, probatório e científico-cultural. Como fonte de 
pesquisa são liberados para consulta, sendo permitido o acesso ao público 
em geral (BERNARDES; DELATORRE, 2008, p. 10). 

 

Finalizando sobre o ciclo vital dos documentos, percebe-se que existe toda 

uma sistemática envolvendo os documentos de arquivo, que permite que os mesmos 
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sejam caracterizados por um ciclo de vida que visa auxiliar as administrações públicas 

e privadas no processo de arquivamento das informações e na definição adequada 

para a destinação dos mesmos. 

Destaca-se, por fim, a importância do ciclo vital dos documentos para a gestão 

documental, uma vez que possui as fases que caracterizam a frequência de uso dos 

documentos e a utilização que se faz dos mesmos, levando em consideração os 

valores que os documentos possuem. 

 

2.3 Gestão Documental 

 

A gestão documental é prevista pela Constituição Federal de 1988, conforme 

exposto em seu artigo 216, § 2º “Cabe à administração pública, na forma da lei, tanto 

a gestão da documentação governamental, quanto as providências para franquear 

sua consulta a quantos dela necessitem”. (BRASIL, 1988, [s/p]) 

Ressalta-se que a gestão documental também está prevista na Lei 8.159, de 

08 de janeiro de 1991 que “Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados e dá outras providências:  

 
Art. 1º. É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial 
a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à 
cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e 
informação. 
Art.25º. Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, na 
forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos 
de valor permanente ou considerado como de interesse público e social. 
(BRASIL, 1991 [s/p]). 

 
 

Em uma instituição, seja ela pública ou privada, é a produção de documentos 

que vai registrar suas atividades e auxiliar na tomada de decisões. Esses documentos 

irão se constituir em documentos arquivísticos independentemente do suporte em que 

se apresentarem. São esses documentos que vão conferir à essas entidades a 

capacidade que as mesmas têm de conduzir suas atividades de forma transparente. 

O CONARQ (2011) define Gestão Arquivística de documentos da seguinte 

forma: 

 
Gestão Arquivística de documentos é o conjunto de procedimentos e 
operações técnicas referentes a produção, tramitação, uso, avaliação e 
arquivamento dos documentos em fase corrente e intermediária, visando sua 
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eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. (CONARQ, 2011, p. 
10) 
 

 

De acordo com o e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011, p. 17) “Os documentos 

produzidos e recebidos no decorrer das atividades de um órgão ou entidade, 

independentemente do suporte em que se apresentam, registram suas políticas, 

funções, procedimentos e decisões”.  

Ainda segundo o e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011) os documentos arquivísticos 

são aqueles que conferem aos órgãos e entidades a capacidade de: 

 
 
Conduzir as atividades de forma transparente, possibilitando a governança, e 
o controle social das informações; apoiar e documentar a elaboração de 
políticas e o processo de tomada de decisão; possibilitar a continuidade das 
atividades em caso de sinistro; fornecer evidência em caso de litigio; proteger 
os interesses do órgão ou entidade e os direitos dos funcionários e dos 
usuários ou clientes; assegurar e documentar as atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, bem como a pesquisa histórica; manter a 
memória corporativa e coletiva. (CONARQ, 2011, p. 17). 

 
 

De acordo com o e-ARQ Brasil, para essas competências os documentos 

precisam de determinadas características, as quais o CONARQ (2011) aponta: 

 

Os documentos arquivísticos precisam ser confiáveis, autênticos, acessíveis 
e compreensíveis, o que só é possível por meio da implantação de um 
programa de gestão arquivística de documentos, que permitirá a sua 
preservação." (CONARQ, 2011, p.17) 
 
 

Seguindo nos conceitos de Gestão Arquivística de documentos ou Gestão 

Documental como também pode ser chamada, Paes (2004, p. 53) destaca que “as 

três fases da gestão documental são: a produção, a utilização e a destinação”. Ainda 

de acordo com Paes (2004), as atividades da primeira fase consistem em:  

 

Produção de documentos: refere-se à elaboração dos documentos em 
decorrência das atividades de um órgão ou setor. Nesta fase o arquivista 
deve contribuir para que sejam criados apenas documentos essenciais à 
administração da instituição e evitadas duplicação e emissão de vias 
desnecessárias; propor consolidação de atos normativos alterados ou 
atualizados com certa frequência, visando à perfeita compreensão e 
interpretação dos textos; sugerir criação ou extinção de modelos e 
formulários; apresentar estudos sobre a adequação e o melhor 
aproveitamento de recursos reprográficos e informáticos; contribuir para a 
difusão de normas e informações necessárias ao bom desempenho 
institucional [...]. (PAES, 2004, p. 54). 
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Considerando o apontamento de Paes (2004), ao abordar a fase a produção 

de documentos, percebe-se que autora enfatiza a importância da documentação 

gerada na instituição e que documentos considerados desnecessários para a mesma 

como cópias devem ser evitadas. Deve-se ter o discernimento de criar documentos 

com o proposito que seja essencial para a administração. 

Quanto a fase de utilização de documentos, Paes (2004) conceitua:  

 

Esta fase inclui as atividades de protocolo (recebimento, classificação, 
registro, distribuição, tramitação), de expedição, de organização e 
arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, bem como a 
elaboração de normas de acesso à documentação (empréstimo, consulta) e 
à recuperação de informações, indispensáveis ao desenvolvimento de 
funções administrativas, técnicas ou científicas das instituições. (PAES, 2004, 
p. 54). 

 

Entende-se que a fase de Utilização de documentos tem como foco principal 

a recuperação de informações, indispensáveis ao desenvolvimento de funções 

administrativas, conforme apontado pela autora, bem como a contribuição dessa fase 

nos documentos correntes e intermediários. 

Quanto a fase de avaliação e destinação de documentos, Paes (2004) 

conceitua:  

 
Avaliação e destinação de documentos: talvez a mais complexa das três 
fases da gestão de documentos, se desenvolve mediante a análise e 
avaliação dos documentos acumulados nos arquivos, com vistas a 
estabelecer seus prazos de guarda, determinando quais serão objeto de 
arquivamento permanente e quais deverão ser eliminados por terem perdido 
seu valor de prova e de informação para a instituição. (PAES, 2004, p. 54). 

 

Conforme apontado por Paes (2004) é nessa fase que se desenvolve a 

análise e avaliação dos documentos acumulados nos arquivos, a fim de que sejam 

estabelecidos prazos de guarda e de eliminação dos documentos.  

Cumpre ainda ressaltar que, segundo a autora, para que se possa determinar 

esses prazos, faz-se necessária a utilização de instrumentos de gestão a saber: Plano 

de Classificação de Documentos e Tabela de Temporalidade de Documentos, sendo 

os referidos instrumentos essenciais e indispensáveis para os procedimentos de 

gestão documental. 

Bartalo e Moreno (2008) fazem os seguintes apontamentos sobre a gestão 

documental: 
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As ações da gestão documental ou gestão de documentos objetiva, entre 
outros, assegurar uma documentação adequada, garantir a preservação e 
acesso aos documentos, permitindo a recuperação das informações de forma 
ágil e eficaz, proporcionar o cuidado adequado e o armazenamento a baixo 
custo, reduzir ao essencial a massa documental produzida, otimizar recursos 
humanos, físicos e materiais. (BARTALO; MORENO, 2008, p. 85). 

 

 
Considerando os apontamentos das autoras é possível perceber que é 

extremamente importante que a gestão documental seja implantada de forma ampla, 

a fim de que seja possível manter a documentação devidamente tratada para que a 

mesma possa cumprir a finalidade para qual foi criada, bem como, tornar as 

informações constantes nos documentos acessíveis com custos acessíveis, para que 

seja possível preservá-los e conservá-los da melhor maneira possível, oportunizando 

desta forma o acesso a informação neles contida. 

Importante destacar dentro da Gestão Documental as funções arquivísticas 

que, segundo Rousseau e Couture (1998), são sete: criação/produção, avaliação, 

aquisição, conservação/preservação, classificação, descrição e difusão/acesso. 

As sete funções arquivísticas serão abordadas a seguir, porém como o foco 

desse projeto está voltado principalmente para a avaliação, classificação e a 

descrição, ambas funções terão mais abrangência e serão conceituadas em subseção 

específica, tendo em vista o conteúdo a ser destacado. 

Sobre a função arquivística de criação/produção, Santos (2012) destaca:  

 

Contempla os procedimentos relacionados à manutenção do maior rigor 
possível na produção dos documentos de arquivo, abrangendo definição de 
normas, conteúdo, modelos formato e trâmite; o papel do arquivista é de 
conselheiro, de consultor ao produtor do documento por meio da elaboração 
de manuais de produção de documentos; a execução adequada desta função 
demanda um conhecimento profundo da instituição, seus objetivos e missão, 
as tecnologias disponíveis e os tipos de documentos adequados ao exercício 
do negócio da instituição. (SANTOS, 2012, p. 178). 

 

Considerando o apontamento de Santos (2012), pode-se então ressaltar que 

a produção permite ao arquivista ter controle sobre a produção dos documentos da 

instituição e tudo aquilo que pode relacionar-se à sua manutenção, abrangendo 

conforme apontado pelo autor a definição de normas, conteúdo, etc. ou seja, há uma 

certa preocupação na criação dos documentos, por esse motivo a necessidade de 

definir normas com objetivo de uma maior eficácia administrativa. 
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Sobre a função arquivística de Aquisição, a mesma “Contempla a entrada de 

documentos nos arquivos corrente, intermediário e permanente; refere-se ao 

arquivamento corrente e aos procedimentos de transferência e recolhimento de 

acervo”. (SANTOS, 2012, p. 179) 

Santos (2012) ainda define que: 

 
Cabe ao arquivista estabelecer as regras e procedimentos para assegurar 
que o acervo recebido é completo, confiável e autêntico e, desta forma, lhe 
conferir o máximo de credibilidade como evidência, testemunha do contexto 
de sua criação e fonte de informação; esta função, mais evidente nos 
arquivos permanentes, abrange a doação, a dação (em troca de dívida), 
depósito e empréstimo sob custódia temporária e, ainda, a complementação 
de acervos por meio de microfilmagem de documentos pertencentes a outras 
instituições, mas que tem interesse fundamental ao fundo em custódia. 
(SANTOS, 2012, p.179). 

 

Conforme apontado por Santos (2012), a aquisição relaciona-se com a 

custódia dos documentos, ou seja, está relacionada com a transferência dos 

documentos do arquivo corrente para o intermediário, após cumprir as finalidades para 

os quais foram criados e ao recolhimento desses documentos do arquivo intermediário 

para o arquivo permanente. 

Quanto a função arquivística de Conservação/Preservação, Santos (2012, 

p.179) pontua que a mesma possui “aspectos relacionados à manutenção da 

integridade física e/ou lógica dos documentos ao longo do tempo, bem como as 

tecnologias que permitem seu processamento e recuperação”. O autor ainda afirma: 

 

Ao arquivista cabe estudar os suportes diversos de registro de informação 
arquivística e suas fragilidades e definir políticas de preservação para cada 
um deles. A conservação de papel, negativos fotográficos, microformas, fitas 
magnéticas, discos de vinil, cd-rom, transferências, eslaides é influenciada 
pelo próprio processo de fabricação (acidez, sedimentos depositados, colas, 
etc.), pelo uso de tintas (pretas, ferrogálicas, coloridas), exposição a níveis 
inadequados de umidade relativa do ar, temperatura, luminosidade, poluição 
atmosférica. (SANTOS, 2012, p. 179-180). 
 

Segundo os apontamentos de Santos (2012) a respeito da conservação, 

percebe-se que o arquivista tem papel fundamental na elaboração de políticas de 

conservação e preservação dos documentos, cabendo a ele a definição dessas 

políticas de acordo com a fragilidade de cada suporte, a fim de manter a integridade 

física de cada material. 
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Sobre a função arquivística de Difusão/acesso, a mesma é um importante 

meio de comunicação entre o arquivo e seus usuários, porém Santos (2012) ressalta 

que a difusão é bem mais abrangente e esclarecedora, segundo o autor: 

 

Essa função não se restringe ao acesso as informações e documentos 
armazenados, mas a difusão das práticas para que isso ocorra 
adequadamente, por isso perpassa todas as outras funções: difusão dos 
manuais de gestão, plano de classificação e tabelas de temporalidade e 
promoção de treinamento para seu uso; difusão da legislação e das normas 
internas que regulamentam o acesso ao acervo e o respeito a direitos 
autorais, de uso de imagens e ao sigilo [...] (SANTOS, 2012, p. 181). 

 

2.3.1 Classificação Arquivística 

 

A classificação arquivística é considerada por muitos autores como a função 

arquivística principal para as instituições. Atualmente, podemos afirmar que organizar 

documentos passou a ser um desafio devido à grande produção e acumulação 

documental tornando-se um grande problema para as instituições e organizações.  

Sobre a Classificação Arquivística Santos (2012, p.180) conceitua que “refere-

se à criação de planos de classificação que reflitam as funções, atividades e ações ou 

tarefas da instituição acumuladora de documentos arquivísticos [...]”. 

Santos (2012) afirma que: 

 

[...] A classificação orienta a organização intelectual do acervo de forma a 
refletir a estrutura organizacional e decisória da instituição acumuladora e 
facilitar o acesso aos documentos produzidos; para criar o plano o arquivista 
deve ter autorização expressa da direção da instituição e ter acesso aos 
dossiês, documentos e processos de trabalho; também abrange fiscalização 
e controle da utilização correta do plano bem como contato com os setores 
produtores a fim de identificar possíveis necessidades de revisão deste 
instrumento, efetivando-as quando julgadas cabíveis. (SANTOS, 2012, p. 
180). 

 

Conforme pontuado por Santos (2012) conclui-se que a classificação é  

importante para o arquivista porque é essa função que vai determinar como os 

documentos serão organizados dentro do arquivo, a fim de possibilitar o acesso aos 

mesmos de forma ágil e eficaz.  

Souza (2012, p. 85) “divide o processo classificatório em duas partes: a parte 

intelectual e a parte física”. Sobre cada uma dessas partes o autor faz as seguintes 

afirmações: 
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A parte intelectual se refere à classificação propriamente dita (processo 
mental de estabelecimento de classes) e a 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. (SOUZA, 2012, p. 85-86). 

 

Sendo sabedores que o foco principal da classificação é manter organizados 

os documentos, a fim de possibilitar o acesso aos mesmos de forma ágil e eficaz, ou 

seja, os documentos precisam estar ordenados de forma que reflitam as atividades de 

quem os gerou.  

Para Schellenberg (2006, p. 84) “Há três elementos principais a serem 

considerados na classificação de documentos públicos: a ação que os documentos se 

referem; a estrutura do órgão que os produz e o assunto dos documentos”.  

De acordo com Bernardes e Delatorre (2008, p. 9) “A classificação recupera 

o contexto de produção dos documentos, isto é, a função e a atividade que determinou 

a sua produção e identifica os tipos/séries documentais”. 

Quanto a classificação e a ordenação dos documentos, Gonçalves (1998) 

conceitua que: 

 
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”. (GONÇALVES, 
1998, p. 11). 

 

A classificação arquivística representa-se como um procedimento técnico, que 

favorece a organização intelectual da documentação. É reconhecida pela grande parte 

dos autores como procedimento matricial, ou seja, atividade que deverá anteceder as 

outras.  

Lopes (1996), nos traz a definição do conceito de classificação: 

 

A operação de definir a classificação e aplicá-la as informações e acervos é 
matricial. Sem ela, qualquer outra operação descritiva ou avaliativa tenderá a 
fracassar. Mesmo no que se refere às atividades de preservação e 
restauração, a classificação é que permitirá definir a propriedade de 
procedimento. Acervos guardados sem qualquer classificação estão no limbo 
do universo do conhecimento, porque não é possível acessá-los ao conteúdo 
informacional existente. (LOPES, 1996, p. 98). 

 

Percebe-se que Lopes (1996) considera a classificação como uma função 

predominante, tornando-a indispensável no ciclo documental. Define o procedimento 
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no tratamento documental assim como proporciona acesso às informações 

arquivísticas.  

O e-ARQ-Brasil (CONARQ, 2011, p. 36) faz a seguinte consideração acerca 

da classificação: A classificação é utilizada para agrupar os documentos a fim de 

contextualizá-los, agilizar sua recuperação e facilitar tanto as tarefas de destinação 

(eliminação ou recolhimento dos documentos) como as de acesso”.  

Ressalta-se aqui, que a classificação é uma tarefa primordial para o 

desenvolvimento e controle dos conjuntos documentais, sendo essa a primeira função 

a ser desenvolvida perante as outras. 

O e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011) define ainda classificação da seguinte 
forma: 

 
 
Classificação é o ato ou efeito de analisar e identificar o conteúdo dos 
documentos arquivísticos e de selecionar a classe sob a qual serão 
recuperados. Essa classificação é feita a partir de um plano de classificação 
elaborado pelo órgão ou entidade e que pode incluir ou não a atribuição de 
código aos documentos. (CONARQ, 2011, p. 28). 

 

Enfatiza-se aqui que a importância da classificação, uma vez que a mesma é 

responsável por estabelecer a forma como os documentos serão organizados dentro 

do arquivo, a fim de auxiliar na pesquisa dos mesmos de forma ágil e eficaz. 

Quanto ao número de níveis de classificação, o E-ARQ Brasil (CONARQ, 

2011) define que: 

 

O número de níveis de classificação varia de acordo com o órgão ou entidade 
e envolve os seguintes fatores: Natureza das atividades desenvolvidas; 
Tamanho do órgão ou entidade; Complexidade da estrutura organizacional; 
Tecnologia utilizada (CONARQ, 2011, p.36). 

 

Quanto aos níveis de classificação, cabe ao profissional responsável pelo 

arquivo defini-los, pois é através da documentação produzida pela instituição que será 

definida a forma e os níveis de classificação que melhor se enquadram nos 

documentos. 

Quanto aos objetivos da Classificação o e-ARQ Brasil (2011) define que os 

objetivos da classificação são: 

 
Estabelecer a relação orgânica dos documentos arquivísticos; assegurar 
que os documentos sejam identificados de forma consistente ao longo do 
tempo; auxiliar a recuperação de todos os documentos arquivísticos 
relacionados a determinada função ou atividade; possibilitar a avaliação de 
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um grupo de documentos de forma que os documentos associados sejam 
transferidos, recolhidos ou eliminados em conjunto (CONARQ, 2011, p. 28). 

 
 

Lopes (2013) defende que “a classificação deve espelhar a vida das 

organizações, suas estruturas, funções e as atividades desenvolvidas, considerando 

também as características dos acervos e seus usos”. (LOPES 2013, p. 306-307) 

Lopes (2013) define ainda que essas características do ponto de vista material 

e informacional são identificadas pelas: 

 

Especificidades dos suportes e seus estados físicos; espécies e subespécies 
documentais; funções precípuas das informações contidas; relações dos 
documentos com as atividades da organização; tipologias documentais 
genéricas e específicas; “classificações originais”, isto é, aquelas pré-
existentes, anteriores a intervenção profissional; menções aos emissores e 
receptores, isto é, dos que produziram e aos que receberam, mesmo que 
sejam os mesmos. (LOPES, 2013, p. 307). 
 
 

Cabe ressaltar que a classificação requer a utilização de um importante 

instrumento: o Plano de Classificação de Documentos – PCD, sendo o mesmo 

fundamental na gestão de documentos. De acordo com Bernardes e Delatorre (2008): 

 

Esses instrumentos garantem a simplificação e a racionalização dos 
procedimentos de gestão, imprimindo maior agilidade e precisão na 
recuperação dos documentos e das informações, autorizando a eliminação 
criteriosa de documentos desprovidos de valor que justifique a sua guarda e 
a preservação dos documentos de guarda permanente. (BERNARDES; 
DELATORRE, 2008, p 10). 

 

Ressalta-se que, antes da elaboração do plano de classificação, é necessário 

ter amplo conhecimento da estrutura e funcionamento da instituição, somente após 

esse levantamento será elaborado o método de classificação mais adequado aos 

documentos existentes no arquivo.  

Ainda sobre o PCD também é importante outra conceituação dada por 

Bernardes e Delatorre (2008): 

 
O Plano de Classificação de Documento de Arquivos apresenta os 
documentos hierarquicamente organizados de acordo com a função, 
subfunção e atividade (classificação funcional), ou de acordo com o grupo, 
subgrupo e atividade (classificação estrutural), responsáveis por sua 
produção ou acumulação. Para recuperar com maior facilidade esse contexto 
da produção documental, atribuímos códigos numéricos aos tipos/séries 
documentais. (BERNARDES; DELATORRE, 2008, p.14). 
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Para Bernardes e Delatorre (2008, p. 11) “o PCD resulta da atividade de 

classificação que recupera o contexto de produção dos documentos de arquivo 

agrupando-os de acordo com o órgão produtor, a função, a subfunção e a atividade 

responsável por sua produção ou acumulação”.  

O e-ARQ Brasil traz a seguinte definição sobre o PCD: 

 

Um plano de classificação é um 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. A estruturação de um plano de classificação pode 
ser facilitada pela utilização de códigos (numéricos ou alfanuméricos) para 
designar as classes, constituindo um código de classificação. (CONARQ, 
2011, p.36). 

 

Segundo o e-ARQ Brasil “a estruturação de um plano de classificação pode 

ser facilitada pela utilização de códigos numéricos ou alfanuméricos para designar as 

classes, constituindo um código de classificação”. (CONARQ, 2011, p. 36). 

Quanto ao código de classificação, o e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011) define 

que o mesmo “é um instrumento de trabalho utilizado para classificar todo e qualquer 

documento produzido ou recebido por um órgão ou entidade no exercício de suas 

funções e atividades”. (CONARQ, 2011, p. 36) 

 

2.3.2 Avaliação 

 

Sobre a avaliação Santos (2012, p. 178) destaca que a mesma “Foi feita a 

partir de critérios preestabelecidos, definição dos prazos de guarda e destinação 

(eliminação ou preservação permanente) da documentação arquivística de uma dada 

instituição”.  O autor ainda destaca: 

 

A avaliação demanda conhecimento do funcionário da instituição, sua 
estrutura administração, sua missão, objetivos e atividades geradora de 
documentos, contempla a participação do arquivista nas ações da Comissão 
Permanente de Avaliação de Documentos, na elaboração e na aplicação da 
Tabela de Temporalidade, bem como os editais e listas de descarte e 
eliminação de documentos arquivísticos e a sujeição desses instrumentos a 
instituição arquivística na esfera de competência no caso de órgãos 
governamentais[...] (SANTOS, 2012, p. 178-179). 

 

Segundo Bernardes (1998), a avaliação é uma etapa que requer 

conhecimento mais profundo da instituição. De acordo com a autora:  
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A complexidade e responsabilidade do trabalho de avaliar exige a 
constituição de equipes, que poderão ser denominadas grupos ou comissões 
de avaliação, para analisar os documentos nos seus mais diversos aspectos. 
Esse processo participativo de profissionais ligados às mais diversas áreas 
do conhecimento será decisivo para se definir critérios de valor. A avaliação 
supõe a identificação dos valores primário e secundário dos documentos. O 
valor primário relaciona-se às razões de sua própria produção, considerando 
seu uso para fins administrativos, legais e fiscais. O valor secundário diz 
respeito à potencialidade do documento como prova ou fonte de informação 
para a pesquisa. (BERNARDES, 1998, p.19). 

 

Bernardes (1998) ressalta que o processo de avaliação documental deve ser 

realizado, se possível, simultaneamente ao trabalho de classificação, desde a 

produção dos documentos, para facilitar a destinação destes. Segundo a autora:  

 
Trabalho interdisciplinar que consiste em identificar valores para os 
documentos (imediato e mediato) e analisar seu ciclo de vida, com vistas a 
estabelecer prazos para sua guarda ou eliminação, contribuindo para a 
racionalização dos arquivos e eficiência administrativa, bem como para a 
preservação do patrimônio documental. (BERNARDES, 1998, p. 14). 
 

 
Já Schellenberg (2006) nos aponta que o processo de avaliação deve ser 

criterioso e cuidadoso. Segundo o autor:   

 

De modo geral, a eficácia de um programa de redução de documentos pode 
ser avaliada de acordo com a correção de suas determinações. Num 
programa dessa natureza não há substituto para o cuidadoso trabalho de 
análise. Não há possibilidade de serem inventadas técnicas que reduzam o 
trabalho de decidir sobre os valores dos documentos a uma operação 
mecânica. Não há, tampouco, um processo barato e fácil para se descartar 
documentos a não ser que se decida pela destruição de tudo que haja sido 
criado, jogando-se, por assim dizer, tudo fora. (SCHELLENBERG, 2006, p. 
180). 

 

Portanto, conclui-se a partir dos apontamentos de Santos (2012), Bernardes 

(1998) e Schellenberg (2006) que a avaliação é uma importante função arquivística 

pois trata dos critérios preestabelecidos para definir os prazos de guarda e destinação 

dos documentos, é ela que define a capacidade de gestão do arquivo. É através da 

avaliação que é gerada a tabela de temporalidade dos documentos de arquivo. 

O e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011) nos traz a seguinte informação acerca da 

avaliação: 

 

A avaliação é uma atividade vital em um programa de gestão arquivística de 
documentos, pois permite racionalizar o acúmulo de documentos nas fases 
corrente e intermediária, facilitando a constituição dos arquivos permanentes. 
É o processo de análise dos documentos arquivísticos, visando estabelecer 
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os prazos de guarda e a destinação, de acordo com os valores primário e 
secundário que lhes são atribuídos. Os prazos de guarda e as ações de 
destinação deverão estar formalizados na tabela de temporalidade e 
destinação do órgão ou entidade. (CONARQ, 2011, p. 29-30). 

 

A avaliação determina o período de vida dos documentos, estabelecendo 

critérios para identificar os valores documentais, ou seja, ela é capaz de identificar os 

documentos que possuem valor administrativo e valor histórico, bem como, identifica 

também os documentos de guarda permanente e os documentos que deverão ser 

eliminados.  

Sobre análise e avaliação de documentos, Paes (2004), nos traz a seguinte 

afirmação:  

Talvez a mais complexa das três fases da gestão de documentos, se 
desenvolve mediante a análise e avaliação dos documentos acumulados nos 
arquivos, com vistas a estabelecer seus prazos de guarda, determinando 
quais serão objeto de arquivamento permanente e quais deverão ser 
eliminados por terem perdido seu valor de prova e de informação para a 
instituição. (PAES, 2004, p. 54). 

 

Cumpre ressaltar que a avaliação quanto ao valor documental, se refere ao 

prazo que determinará o tempo de guarda dos documentos, sendo especificados por 

valor primário e valor secundário. 

Quanto aos valores primário e secundário, o e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011) 

ressalta: 

 
A passagem dos documentos de uma idade para outra é definida pelo 
processo de avaliação, que leva em conta a frequência de uso dos 
documentos por seus produtores e a identificação de seu valor primário e 
secundário. O valor primário é atribuído aos documentos considerando sua 
utilidade administrativa imediata, isto é, as razões pelas quais esses 
documentos foram produzidos. Já o valor secundário refere-se ao valor 
atribuído aos documentos em função de sua utilidade para fins diferentes 
daqueles para os quais foram originalmente produzidos (...). (CONARQ, 
2011, p. 18). 

 

Considerando as informações do CONARQ (2011), podemos dizer que o valor 

primário é especifico a criação do documento, dividindo-se em administrativo, fiscal 

ou jurídico e que o valor secundário ocorre quando o valor primário é finalizado e a 

guarda se faz permanente, dividindo-se em probatório e informativo.  

Ainda segundo o e-ARQ Brasil (CONARQ 2011): 

 

Os prazos de guarda referem-se ao tempo necessário para o arquivamento 
dos documentos nas fases corrente e intermediária, visando atender 
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exclusivamente, às necessidades da administração que os gerou, baseado 
em estimativas de uso. Nesse sentido, nenhum documento deve ser 
conservado por tempo maior que o necessário. (CONARQ, 2011, p. 30). 

 

Faz-se importante destacar que a avaliação é uma função importante que tem 

como base analisar todo o ciclo vital dos documentos, considerando toda a relação 

orgânica dos mesmos dentro do arquivo. 

Destaca-se aqui a importância da TTD na gestão documental, pois ela é o 

instrumento fundamental da avaliação, uma vez que a mesma registra o ciclo de vida 

dos documentos, ou seja, cabe a ela a responsabilidade de verificar o período que os 

documentos deverão permanecer nos arquivos corrente e intermediário, isto é, os 

prazos de arquivamento dos documentos nesses arquivos e qual será sua destinação 

final, se eliminação ou guarda permanente. 

Quanto a TTD Bernardes e Delatorre (2008) explicam que:  

 

Esse instrumento resulta da atividade de avaliação, que define prazos de 
guarda para os documentos em razão de seus valores administrativo, fiscal, 
jurídico-legal, técnico, histórico, autoriza a sua eliminação ou determina a sua 
guarda permanente. (BERNARDES; DELATORRE 2008, p. 11). 

 

Segundo o e-ARQ Brasil “A tabela de temporalidade e destinação é um 

instrumento arquivístico que determina prazos de guarda tendo em vista a 

transferência, recolhimento e eliminação de documentos” (CONARQ, 2011, p.36) 

Segundo o e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011):  

 
A elaboração da tabela de temporalidade e destinação deve envolver a 
autoridade administrativa, o arquivista ou o responsável pela guarda de 
documentos, os profissionais das áreas jurídicas e financeiras, além de 
profissionais ligados ao campo de conhecimento de que tratam os 
documentos objeto da avaliação e outros que se façam necessários. 
(CONARQ, 2011, p. 36-37). 
 
 

Considerando o apontamento do CONARQ (2011), cumpre ressaltar que a 

tabela de temporalidade de documentos é um instrumento que deverá resultar de uma 

Comissão de Avaliação de Documentos – CAD, composta por membros de diversas 

áreas da instituição, os quais deverão realizar a avaliação nos prazos em que os 

documentos deverão ser mantidos na instituição. 

Segundo o e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011): 

 
A definição dos prazos de guarda no sistema de gestão arquivística de 
documentos de um órgão ou entidade tem por finalidade: conservar os 
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documentos necessários ao cumprimento de obrigações legais e de 
prestação de contas, conservar os documentos importantes para a memória 
corporativa, eliminar os documentos que não são mais necessários e atender 
às necessidades e interesses de pessoas ou instituições externas ao órgão 
ou entidade por meio das seguintes ações. - identificação dos interesses 
legítimos de terceiros na preservação dos documentos arquivísticos [...]; - 
identificação e avaliação dos ganhos legais, financeiros, políticos, sociais e 
outros que o órgão ou entidade possa ter na preservação dos documentos 
arquivísticos para servir aos interesses da pesquisa e da sociedade como um 
todo; - cumprimento dos regulamentos da autoridade arquivística, na sua 
esfera de competência. (CONARQ, 2011, p. 37). 
 
 

O e-ARQ Brasil (CONARQ, 2011, p.37) explica ainda que: “A tabela de 

temporalidade deve contemplar as atividades-meio e as atividades-fim e sua estrutura 

básica deve apresentar o identificador de classe, prazos de guarda nas fases corrente 

e intermediária, destinação final e observações necessárias à sua aplicação”.   

 

2.3.3 Descrição Arquivística 

 

Destaca-se a importância de abordar a Descrição arquivística, pois conforme 

já mencionado nos objetivos específicos, a mesma será aplicada em um recorte do 

acervo que fará parte do estágio da acadêmica. 

Quanto a função arquivística de Descrição, Santos (2012) aborda que: 

 

A descrição é uma ação que perpassa todo o ciclo de vida do documento, 
devendo ter seus elementos adequados a cada uma das suas fases, a 
unidade documental a qual se refere (peça, dossiê, série, etc., ou ainda 
textual, imagético ou audiovisual) e as necessidades do usuário (produtor ou 
usuário externo [...] (SANTOS, 2012, p. 180-181). 
 
 

Cabe aqui destacar a existência de divergências quanto a descrição 

arquivística por parte de alguns autores no que diz respeito onde deve começar a 

descrição.  

Sobre a Descrição arquivística, Lopez (2002) nos traz o seguinte 

apontamento: 

 

A organização arquivística de qualquer acervo pressupõe não apenas as 
atividades de classificação, mas também as de descrição. Somente a 
descrição arquivística garante a compreensão ampla do conteúdo de um 
acervo, possibilitando tanto o conhecimento como a localização dos 
documentos que o integram. Nesse sentido, podemos afirmar que as 
atividades de classificação só conseguem ter seus objetivos plenamente 
atingidos mediante a descrição documental. (LOPEZ, 2002, p.12) 
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O autor ainda destaca a seguinte informação acerca da descrição: “Somente 

a descrição arquivística garante a compreensão ampla do conteúdo de um acervo, 

possibilitando tanto o conhecimento com a localização dos documentos que o 

integram”. (LOPEZ, 2002, p. 12) 

Segundo Lopes (2013, p. 295) “A descrição deve começar no processo de 

classificação, continua na avaliação e se aprofunda nos instrumentos de busca mais 

específicos”.  

O autor ainda nos traz a seguinte informação acerca da descrição:  

 

[...] A descrição começa no processo de classificação, continua na avaliação 
e se aprofunda nos instrumentos de busca mais específicos. Em todos os 
casos, o trabalho do arquivista é o de representar ideologicamente as 
informações contidas nos documentos. As operações de natureza intelectual 
são, sem exceção, de natureza descritiva. (LOPES, 2013, p. 295). 

 
 

Lopes (2013, p. 296) ainda ressalta que “a base da descrição é a classificação 

intelectual e física”. 

Contrariando Lopes, a autora Bellotto (2006) define que a descrição cabe 

somente aos arquivos permanentes, onde estão os documentos que já cumpriram 

suas finalidades administrativas e que deverão ser preservados tendo em vista seu 

valor de prova e informação. Segundo a autora: 

  
A descrição é uma tarefa típica dos arquivos permanentes. Ela não cabe nos 
arquivos correntes, onde seu correspondente é o estabelecimento dos 
códigos do plano de classificação – que acabam por servir de referência para 
a recuperação da informação -, assim como de outras categorias de controle 
de vocabulário e indexação que se usam para o mesmo fim. Tampouco a 
descrição faz sentido no âmbito dos arquivos intermediários, onde a 
frequência de utilização secundária é quase nula. (BELLOTTO, 2006, p. 173). 

 

De acordo com Bellotto (2006), deve-se elaborar instrumentos de pesquisas 

(guias, catálogos, catálogos seletivos, índices, inventários) que permitam a 

localização ou consulta a documentos ou a informações contidas nos mesmos. Ainda 

segundo a autora: 

 

Somente um arquivo munido de instrumentos de pesquisa estará cumprindo 
sua função junto à comunidade científica e ao meio social do qual pertence e 
serve. Assim, a otimização desses instrumentos depende que se saiba como 
o pesquisador trabalha e que vocabulário usa em sua pesquisa. (BELLOTTO, 
2006, p. 134). 
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A descrição consiste em um procedimento arquivístico que ampara não só a 

localização, mas a representação dos documentos por meio dos instrumentos de 

pesquisa, acelerando a busca pela pesquisa documental.  

Ressalta-se aqui a importância da descrição arquivística no acervo objeto 

deste projeto, tendo em vista tratar-se de um acervo com fundo fechado, considerado 

de caráter permanente. 

Lopez (2002) nos traz uma informação importante sobre as atividades de 

classificação e descrição, segundo o autor: 

 

Apesar de serem atividades absolutamente distintas, classificação e 
descrição guardam entre si uma relação de complementaridade intensa. 
Assim, o ideal é que, tanto no planejamento como na execução de tais 
atividades, essa inter-relação seja considerada. Isso significa que os níveis 
das atividades de descrição deverão sempre corresponder aos níveis da 
classificação dos documentos. Assim, diferentes tipos de instrumentos de 
pesquisa se definem em função da menor ou maior profundidade desejada 

na descrição dos níveis da classificação arquivística. 
 

Cumpre ressaltar que os instrumentos de pesquisa possuem diferentes 

formatos e foram criados para atender as necessidades de cada acervo. Os mesmos 

serão abordados a seguir na próxima subseção. 

 

2.3.3.1 Instrumentos de Pesquisa 

 

Cumpre destacar também a utilização de instrumentos de pesquisa no 

processo de descrição arquivística, os quais quando concebidos de forma correta tem 

como finalidade proporcionar a localização e acesso aos documentos de forma mais 

eficaz.  

De acordo com Lopez (2002, p. 13), “os instrumentos de gestão devem ser 

constantemente qualificados, pois é partir deles que os usuários terão o conhecimento 

prévio das fontes disponíveis para pesquisa”. 

Segundo Lopez (2002) os instrumentos de pesquisa podem ser definidos da 

seguinte forma:  

 

Obra de referência, publicada ou não, que identifica, localiza, resume ou 
transcreve, em diferentes graus e amplitudes, fundos, grupos, séries e peças 
documentais existentes num arquivo permanente, com a finalidade de 
controle e de acesso ao acervo. (LOPEZ, 2002, p.10). 
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Lopez (2002, p. 10) ressalta acerca dos instrumentos de pesquisa, “são as 

ferramentas utilizadas para descrever um arquivo, ou parte dele, tendo a função de 

orientar a consulta e de determinar com exatidão quais são e onde estão os 

documentos”. O autor conceitua também:  

 

Os instrumentos de pesquisa referem-se ao acesso e ao controle de um 
acervo, geralmente permanente, e com pelo menos uma identificação ou 
organização mínima. Têm como função principal disponibilizar documentos 
para a consulta. Apresentam-se na forma de guias, inventários, catálogos e 
índices, sendo destinados não só ao corpo técnico do arquivo (para controle 
do acervo) como também a todos os potenciais consulentes. Em geral, os 
instrumentos de pesquisa almejam uma grande difusão, motivo pelo qual são 
publicados em meios impressos ou eletrônicos, sempre que a instituição 
responsável dispõe de recursos para isso. (LOPEZ, 2002, p. 10-11). 

 

Entre os tipos de instrumentos de pesquisa tem-se o Guia. De acordo com 

Lopez (2002, p.23) “O guia é, preferencialmente, o primeiro instrumento de pesquisa 

a ser produzido por um arquivo. Ele é a porta de entrada da instituição e permite um 

mapeamento panorâmico do acervo”.   

Segundo Lopez (2002, p. 24), “o guia apresenta duas partes distintas: a 

primeira, evidencia os dados gerais da instituição e as condições de consulta do 

acervo; e a segunda, traz uma descrição sumária dos fundos e coleções”.  

O Autor ainda destaca as seguintes informações acerca do Guia: 

 

No guia deverão constar todos os dados básicos necessários para orientar 
os consulentes: Informações práticas (endereço da instituição, os telefones, 
o horário de atendimento etc); seu nível de organização; as condições físicas 
e jurídicas do acesso; as possibilidades de reprodução de documentos etc.; 
os fundos e as coleções que ele possui; Informações específicas sobre o 
acervo”. (LOPEZ, 2002, p. 24). 

 

Para Bellotto (2006) o guia é um instrumento pode oferecer uma linguagem 

mais popular, tendo mais abrangência com o público, pela facilidade de utilizá-lo, 

porém a autora ressalta a importância de seguir o modelo de guia elaborado pelo 

CONARQ que deverá conter:  

 

Nome do arquivo; endereço; telefone; dias e horas de consulta; férias e 
feriados; se a consulta é paga ou gratuita; se há restrições à consulta; se 
existe um serviço de informações; se pratica empréstimos de arquivo a 
arquivo; se possui laboratório de microfilmagem; se possui aparelhagem para 
leitura de microfilmes; nome do diretor e seus colaboradores diretos; qual a 
importância de seus fundos (área/assunto); quais datas dos documentos mais 
antigos; e, se o acervo tem caráter estritamente histórico ou não. 
(BELLOTTO, 2006, p. 193-194).  



54 
 

Considerando os apontamentos acerca do instrumento de pesquisa guia, 

percebe-se que o mesmo proporciona, uma visão do conteúdo do acervo, a 

localização e o conhecimento dos documentos, facilitando a consulta.  

Conforme pode-se observar nos conceitos dos autores, o guia é um 

instrumento mais genérico e abrangente, pois ao informar todo o histórico e natureza 

do arquivo, bem como sua estrutura de funcionamento, acaba propiciando uma visão 

geral do arquivo. 

 O próximo instrumento a ser conceituado é o inventário e, conforme aponta 

Lopez (2002, p. 29) “Os inventários são, pela ordem hierárquica dos níveis da 

classificação, os instrumentos de pesquisa que se seguem ao guia”. 

De acordo com Lopez (2002): 

 

Conforme a terminologia antiga, o inventário poderia dividir –se em dois tipos: 
“sumário” ou “analítico”, conforme o grau de detalhamento da descrição. 
Sumário: instrumento no qual as unidades de arquivamento de um fundo ou 
de uma de suas divisões são identificadas e descritas sucintamente; 
Analítico: instrumento no qual as unidades de arquivamento de um fundo ou 
de uma de suas divisões são identificadas e descritas pormenorizadamente. 
(LOPEZ, 2002, p. 35). 
 
 

O inventário é um instrumento “que descreve conjuntos documentais ou 

partes do fundo. É um instrumento do tipo parcial, trazendo descrição sumária e não 

analítica” (BELLOTTO, 2006, p. 197).  

A partir das definições de Lopez (2002) e Bellotto (2006) acerca do inventário, 

fica evidente que o mesmo é realizado em parte de um fundo e não em todo fundo. 

Quanto ao catálogo, ressalta-se que o mesmo é um instrumento mais 

detalhado e elaborado, conforme aponta Lopez (2002, p.32) “o fundamental do 

catálogo é que ele se atenha à compreensão dos documentos dentro de suas relações 

orgânicas com as atividades que os produziram”. Ou seja, documentos que resultam 

de funções institucionais e documentos de assuntos comuns. 

Segundo Lopez (2002) no catálogo deverão constar ainda: 

 
Dados gerais da série (ou séries), levantados por ocasião da confecção do 
inventário; Explicação sobre a importância do catálogo e da descrição 
individualizada dos documentos em questão; Contextualização da(s) série(s) 
escolhida(s) dentro das atividades do titular do fundo; Indicação dos critérios 
eleitos para a ordenação dos documentos na classificação e na descrição, 
caso haja diferença entre ambas. (LOPEZ, 2002, p.32). 
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Bellotto (2006) descreve o catálogo como sendo “O instrumento que descreve 

unitariamente as peças documentais de uma série ou mais séries, ou ainda de um 

conjunto de documentos, respeitada ou não a ordem de classificação. (BELLOTTO, 

2006, p. 202). 

 A autora ainda menciona que “O catálogo serve melhor a fundos pessoais, 

aos fundos fechados e de órgãos muito antigos, os quais os documentos sofreram 

com o tempo, danos ou baixas consideráveis. (BELLOTTO, 2006, p, 203).  

Importante falar também sobre o catálogo seletivo que segundo Bellotto 

(2006, p. 203) trata-se da “Descrição de unidades documentais a partir de critérios 

temáticos, podendo contemplar documentos de fundos distintos, inclusive”. 

Bellotto (2006, p. 203) ainda vai nos dizer que “o catálogo seletivo pode se 

referir à temas, pessoas ou eventos específicos, pode ainda trazer, a partir da escolha 

do autor, os documentos mais importantes, os de maior interesse ou os de maior 

relevo”. 

A referida autora, ainda enfatiza, a denominação do catálogo seletivo como: 

 

[...] instrumento de pesquisa que traz uma “relação seletiva de documentos 
pertencentes a um ou mais fundos e no qual cada peça integrante de uma 
unidade de arquivamento é descritiva minuciosamente”. (BELLOTTO, 2006, 
p. 212). 

 

Paes (1997) destaca sobre o catálogo seletivo  

 

Sua finalidade é agrupar os documentos que versem sobre um mesmo 
assunto, ou que tenham sido produzidos num dado período de tempo, ou 
que digam respeito a determinada pessoa, ou a lugares específicos 
existentes num ou mais fundos. (PAES, 1997, p. 136). 

 

Lopez (2002, p. 33) diferente de Bellotto, traz a seguinte crítica acerca do 

catálogo seletivo: 

 

Os catálogos seletivos transcendem a dimensão arquivística dos catálogos 
convencionais ao escolher documentos que atendam a critérios temáticos, 
independentemente de sua posição no plano de classificação, podendo, 
inclusive, reunir documentos de fundos e arquivos distintos. (LOPEZ, 2002, 
p. 33).  

 

Cumpre ressaltar que dada a relevância da utilização do catálogo seletivo, 

que descreve minuciosamente peça por peça, seria o mais adequado a ser utilizado 
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no acervo a ser trabalhado neste estágio curricular pela acadêmica, já que o referido 

acervo possui documentos de caráter permanente, pois trata-se de um fundo fechado 

e o catálogo seletivo proporcionaria uma consulta mais eficiente propiciando o acesso 

de forma mais ágil.  

O próximo instrumento de pesquisa a ser abordado é o índice, que segundo 

o DBTA trata-se de uma “Relação sistemática de nomes de pessoas, lugares, 

assuntos ou datas contidas em documentos ou em instrumentos de pesquisa, 

acompanhados das referências para sua localização”. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, 

p. 107) 

Podem fazer parte de inventários e catálogos ou ser uma forma de indexação 

direta dos documentos. Para Bellotto (2006), o índice visa: 

 

Apontar nomes, lugares ou assuntos em ordem alfabética, remetendo o 
usuário a uma rápida localização dos documentos no acervo e podendo 
complementar inventários e catálogos ou ainda assumir caráter autônomo, 
indexando diretamente os documentos. (BELLOTTO, 2006, p. 203) 

 

Bellotto (2006) descreve ainda tipos diferentes de índice para facilitar a 
pesquisa: 

 

Índice Onomástico: organizado pela ordem alfabética de nome ou 
sobrenome; Índice Temático: recupera as informações pelo assunto; Índice 
Geográfico ou Toponímico: localiza as informações pela localidade; Índice 
Cronológico: a data é o elemento principal do índice, recupera as informações 
pelo período solicitado. (BELLOTTO, 2006, p.203). 

 

Percebe-se que o índice é um instrumento de pesquisa mais simples para 

elaborar, porém deve-se levar em consideração os documentos constantes no acervo, 

no momento da elaboração do instrumento de pesquisa, pois nem sempre o mais fácil 

é o mais apropriado para os documentos constantes em um acervo, principalmente 

quando se tratar de documentos de caráter permanente. 

 

2.3.3.2 Normas de Descrição Arquivística 

 

Serão abordadas nessa subseção as seguintes Normas de Descrição 

Internacional: Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística - ISAD(G) lançada 

em 1994, denominada International Standard Archival Description (General); Norma 

Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, 
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Pessoas e Famílias - ISAAR (CPF) publicada pelo CIA em 1996 a primeira edição; 

Normal Internacional para Descrição de Instituições com Acervo Arquivístico - ISDIAH 

– publicada em 2008 e a Norma Brasileira de Descrição Arquivística NOBRADE. 

Sobre a ISAD(G) o Conselho Internacional de Arquivos - CIA (2000, p. 11) 

define que: “Esta norma estabelece diretrizes gerais para a preparação de descrições 

arquivísticas. Deve ser usada em conjunção com as normas nacionais existentes ou 

como base para sua criação [...] Esta norma contém regras gerais para descrição 

arquivística quem podem ser aplicadas independentemente da forma ou do suporte 

dos documentos”. (CIA, 2000, p. 11) 

Quanto à divisão dos elementos descritivos os mesmos estão organizados em 

sete áreas de informação descritiva, conforme menciona o CIA (2000): 

 

Área de identificação (destinada a informação essencial para identificar a 
unidade de descrição);  
Área de contextualização (destinada à informação sobre a origem e custódia 
da unidade de descrição);  
Área de conteúdo e estrutura (destinada à informação sobre o assunto e a 
organização da unidade de descrição);  
Área de condições de acesso e de uso (destinada à informação sobre a 
acessibilidade da unidade de descrição);  
Área de fontes relacionadas (destinada à informação sobre fontes com uma 
relação importante com a unidade de descrição);  
Área de notas (destinada à informação especializada ou a qualquer outra 
informação que não possa ser incluída em nenhuma das outras áreas); 
Área de controle da descrição (destinada à informação sobre como, quando 
e por quem a descrição arquivística foi elaborada). (CIA, 2000, p.12-13). 

 

A ISAD (G) é composta por 26 elementos de descrição e conforme definido 

pelo CIA (2000, p. 13) “ Todos os 26 elementos abrangidos por estas regras gerais 

podem ser utilizados, mas somente um conjunto deles precisa sê-lo numa dada 

descrição”. O conjunto de elementos descritivos obrigatórios que foi definido pelo CIA 

(2000, p. 13) é o seguinte: “código de referência, título, produtor, data(s), dimensão 

da unidade de descrição e nível de descrição”. 

Quanto a Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para 

Entidades Coletivas, Pessoas e Famílias – ISAAR (CPF), segundo o CIA (2004, p. 15) 

“Esta norma determina os tipos de informação que podem ser incluídos em um registro 

de autoridade e fornece orientação sobre como tais registros podem ser desdobrados 

em um sistema de controle descritivo”. 

De acordo com o CIA (2004) os elementos de descrição para um registro de 

autoridade arquivística estão organizados em quatro áreas de informação a saber: 
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Área de Identificação (onde a informação visa identificar especificamente a 
entidade que está sendo descrita e são definidos pontos de acesso 
normalizados para o registro); Área de Descrição (onde se registra 
informação pertinente sobre a natureza, contexto e atividades da entidade 
que está sendo descrita); Área de Relacionamentos (onde relações com 
outras entidades coletivas, pessoas e/ou famílias são registradas e descritas); 
Área de Controle (onde o registro de autoridade é especificamente 
identificado e é registrada a informação sobre como, quando e por qual 
instituição foi criado e mantido). (CIA, 2004, p. 15). 

 

Ainda, de acordo com CIA (2004, p.15) “todos os elementos estão disponíveis, 

mas somente quatro são essenciais para o uso: tipo de entidade, forma(s) 

autorizada(s) do nome, datas de existência e identificador do registro de autoridade”. 

Sobre a Norma Internacional para Descrição de Instituições com Acervo 

Arquivístico – ISDIAH, o CIA (2009) apresenta o seguinte conceito: 

 

Esta norma apresenta regras gerais para a normalização de descrições de 
instituições com acervos arquivísticos, permitindo assim: o fornecimento de 
orientação prática na identificação e contato com instituições com acervos 
arquivísticos e no acesso ao acervo e aos serviços disponíveis; - a elaboração 
de diretórios de instituições com acervo arquivístico e/ou listas de autoridade; 
- o estabelecimento de conexões com listas de autoridade de bibliotecas e 
museus e/ou o desenvolvimento de diretórios comuns de instituições de 
patrimônio cultural nos níveis regional, nacional e internacional; e; - a 
produção de estatísticas de instituições com acervo arquivístico, nos níveis 
regional, nacional ou internacional. (CIA, 2009, p. 11). 

 

Segundo o CIA (2009, p. 11) “O principal objetivo da norma é facilitar a 

descrição de instituições arquivísticas cuja função primordial seja guardar arquivos e 

torna-los disponíveis para o público em geral”. 

De acordo com o CIA ( 2009) os elementos de descrição para instituições com 

acervo arquivístico estão organizados em seis áreas de informação a saber: 

 

Área de identificação (onde a informação visa identificar, especificamente a 
instituição com acervo arquivístico e definir pontos de acesso normalizados); 
Área de contato (onde é fornecida informação sobre como contatar a 
instituição com acervo arquivístico); Área de descrição (onde é fornecida 
informação relevante acerca da história, estrutura atual e política de entrada 
de documentos da instituição com acervo arquivístico); Área de acesso (onde 
é fornecida informação sobre o acesso à instituição com acervo arquivístico: 
horário de funcionamento, quaisquer restrições de acesso, etc.); Área de 
serviços (onde é fornecida informação relevante sobre os serviços técnicos 
oferecidos pela instituição com acervo arquivístico); Área de controle (onde é 
especificamente identificada a descrição da instituição com acervo 
arquivístico e é registrada informação sobre como, quando e por qual 
instituição foi criada e mantida)”. (CIA, 2009, p. 14). 
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Ainda, de acordo com CIA (2009, p.15) “todos os elementos abrangidos pela 

regra estão disponíveis para uso, mas somente três são obrigatórios: identificador, 

forma(s) e endereço(s)”. 

Foram abordadas até aqui as três normas internacionais para descrição. A 

próxima Norma a ser conceituada é a Norma Brasileira de Descrição Arquivística - 

NOBRADE, elaborada pelo CONARQ, através da CTNDA.  

A NOBRADE foi elaborada a partir da ISAD(G) e ISAAR (CPF), porém 

conforme afirma o CONARQ (2006, p. 09) “A NOBRADE não é apenas uma tradução 

das normas ISAD(G) e ISAAR(CPF) já existentes e publicadas”. 

Segundo o CONARQ (2006) pode-se dizer da NOBRADE: 

 

Esta norma estabelece diretivas para a descrição no Brasil de documentos 
arquivísticos, compatíveis com as normas internacionais em vigor ISAD(G) e 
ISAAR(CPF), e tem em vista facilitar o acesso e o intercâmbio de informações 
em âmbito nacional e internacional. Embora voltada preferencialmente para 
a descrição de documentos em fase permanente, pode também ser aplicada 
à descrição em fases corrente e intermediária. (CONARQ, 2006, p. 10). 

 

Segundo o CONARQ (2006, p.10) a NOBRADE tem por objetivo “estruturar a 

informação a partir de elementos de descrição comuns, buscando interferir o mínimo 

possível na forma final em que as descrições são apresentadas”. 

De acordo com o CONARQ (2006, p. 18) a NOBRADE “prevê a existência de 

oito áreas compreendendo 28 elementos de descrição. Em ralação a ISAD (G) possui 

uma área a mais e dois elementos de descrição”, constituída conforme segue: 

 

Área de identificação, onde se registra informação essencial para identificar 
a unidade de descrição; Área de contextualização, onde se registra 
informação sobre a proveniência e custódia da unidade de descrição; Área 
de conteúdo e estrutura, onde se registra informação sobre o assunto e a 
organização da unidade de descrição; Área de condições de acesso e uso, 
onde se registra informação sobre o acesso à unidade de descrição; Área de 
fontes relacionadas, onde se registra informação sobre outras fontes que têm 
importante relação com a unidade de descrição; Área de notas, onde se 
registra informação sobre o estado de conservação e/ou qualquer outra 
informação sobre a unidade de descrição que não tenha lugar nas áreas 
anteriores; Área de controle da descrição, onde se registra informação sobre 
como, quando e por quem a descrição foi elaborada; Área de pontos de 
acesso e descrição de assuntos, onde se registra os termos selecionados 
para localização e recuperação da unidade de descrição. (CONARQ, 2006, 
p. 18).  

 

Cumpre destacar ainda que, conforme o CONARQ (2006, p.19) dentre os 28 

elementos de descrição sete são obrigatórios: código de referência, título, data(s), 
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nível de descrição, dimensão e suporte, nome(s) do(s) produtor(es), condições de 

acesso (somente para descrições em níveis 0 e 1). 

Ressalta-se que, após conceituar as 04 normas quais sejam: ISAD(G), 

ISAAR(CPF), ISDIAH e NOBRADE, a última norma possui itens de descrição que se 

adaptam melhor ao acervo objeto deste projeto, bem como, percebe-se que a 

NOBRADE é norma mais adequada para organizar o acervo de maneira  padronizada 

e eficiente, facilitando o acesso de forma ágil e eficaz. 

 

2.4 Conservação Preventiva e higienização de documentos 

 

Ao iniciar esta seção faz-se necessário abordar os conceitos de Preservação, 

Conservação e Restauração, pois segundo as autoras Cassares e Moi (2000), ambas 

tratam mesmo que de formas distintas, de um conjunto de medidas que objetivam a 

estabilização do processo de degradação dos documentos. 

De acordo com Cassares e Moi (2000, p. 12) “Preservação é um conjunto de 

medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional que contribuem 

direta ou indiretamente para a preservação da integridade dos materiais”. 

Segundo Spinelli, Brandão e França (2011, p. 4) preservação em um sentido 

geral, trata-se de toda a ação que se destina à salvaguarda dos registros 

documentais”. 

Quanto a conservação, Cassares e Moi (2000) conceituam: 

 

Conservação: é um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar 
o processo de degradação de documentos ou objetos, por meio de controle 
ambiental e de tratamentos específicos (higienização, reparos e 
acondicionamento). (CASSARES; MOI, 2000, p. 12). 
 
 

Sobre a conservação preventiva, Spinelli, Brandão e França (2011) nos 

trazem a seguinte informação: 

 

É um conjunto de medidas e estratégias administrativas, políticas e 
operacionais que contribuem direta ou indiretamente para a conservação da 
integridade dos acervos e dos prédios que os abrigam. São ações para 
adequar o meio ambiente, os modos de acondicionamento e de acesso, 
visando prevenir e retardar a degradação. (SPINELLI; BRANDÃO; FRANÇA, 
2011, p. 4). 
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Sobre a restauração Cassares e Moi (2000) nos trazem o seguinte 

apontamento: 

 
Restauração: é um conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a 
reversão de danos físicos ou químicos adquiridos pelo documento ao longo 
do tempo e do uso, intervindo de modo a não comprometer sua integridade e 
seu caráter histórico. (CASSARES; MOI, 2000, p. 12). 
 
 

Spinelli, Brandão e França (2011), consideram a restauração um conjunto de 

ações técnicas. De acordo com os mesmos: 

 

Considerada como um conjunto de ações técnicas de caráter intervencionista 
nos suportes dos documentos, a restauração se propõe a executar o trabalho 
de reversão de danos físicos ou químicos que tenham ocorrido nos 
documentos ao longo do tempo. (SPINELLI; BRANDÃO; FRANÇA, 2011, p. 
4). 
 
 

A higienização mecânica é o processo de limpeza da superfície sem utilizar 

solventes ou algum produto, propondo a retirada das sujidades que por ventura 

estiverem no suporte que possa ocasionar deterioração do mesmo. Sendo que esta 

deterioração pode ocorrer devido à ocorrência de agentes como a poeira, fitas 

adesivas, grampos, detritos de insetos, clipes, entre outros; 

Segundo Spinelli, Brandão e França (2011) a higienização mecânica: 

 
Trata da eliminação mecânica de todas as sujidades que se encontram nos 
documentos e dos agentes considerados agressores, tais como: os clipes 
oxidados ou não, os excrementos de insetos, os grampos metálicos, os itens 
generalizados utilizados como marcadores de páginas, as poeiras e, todos os 
elementos espúrios à estrutura física dos documentos. (SPINELLI; 
BRANDÃO; FRANÇA, 2011, p. 4).  
 
 

Segundo Cassares e Moi (2000) os Agentes causadores dos efeitos nocivos 

nos acervos são classificados como: “Agentes de deterioração em Fatores 

Ambientais, Fatores Biológicos, Intervenções Impróprias, Agentes Biológicos, Furtos 

e Vandalismo”. (CASSARES; MOI, 2000, p. 14) 

De acordo com Cassares e Moi (2000, p. 14) “Os agentes ambientais são 

exatamente aqueles que existem no ambiente físico do acervo: Temperatura, 

Umidade Relativa do Ar, Radiação da Luz, Qualidade do Ar”. As autoras ainda 

apontam que o calor e a umidade contribuem para a destruição dos documentos em 

suporte papel. 
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Quanto a radiação da luz, as autoras apontam que “Toda fonte de luz, seja 

ela natural ou artificial, emite radiação nociva aos materiais de acervos, provocando 

consideráveis danos através da oxidação.” (CASSARES; MOI, 2000, p. 15) 

De acordo com Cassares e Moi (2000, p.16) “O controle da qualidade do ar é 

essencial num programa de conservação de acervos. Os poluentes contribuem 

pesadamente para a deterioração de materiais de bibliotecas e arquivos”.  

Quanto aos agentes biológicos de deterioração de acervos são classificados 

por Cassares e Moi (2000) entre outros 

 

Os insetos (baratas, brocas, cupins), os roedores e os fungos, cuja presença 
depende quase que exclusivamente das condições ambientais reinantes nas 
dependências onde se encontram os documentos. (CASSARES; MOI, 2000, 
p. 17). 
 
 

De acordo com Cassares e Moi (2000), chamamos de intervenções 

inadequadas “todos os procedimentos de conservação que realizamos em um 

conjunto de documentos com o objetivo de interromper ou melhorar seu estado de 

degradação”. (CASSARES; MOI, 2000, p. 21)  

Quanto ao fator furto e vandalismo, Cassares e Moi (2000) apontam que “um 

volume muito grande de documentos em nossos acervos é vítima de furtos e 

vandalismo. A falta de segurança e nenhuma política de controle são a causa desse 

desastre”. Cassares e Moi (2000, p. 22). 

De acordo com Cassares e Moi (2000): 

 

Os documentos que sofrem algum tipo de dano apresentam um processo de 
deterioração que progressivamente vai levá-los a um estado de perda total. 
Para evitar esse desfecho, interrompe-se o processo através de intervenções 
que levam à estabilização do documento. (CASSARES; MOI, 2000, p. 25). 

 

Ainda, segundo as autoras “Estabilizar um documento é, portanto, interromper 

um processo que esteja deteriorando o suporte e/ou seus agregados, através de 

procedimentos mínimos de intervenção“. (CASSARES; MOI, 2000, p. 25) 

A higienização dos documentos é um dos processos que deve ser realizado 

para estabilizar os documentos danificados decorrentes da deterioração de seu 

suporte e conforme aponta Cassares e Moi (2000, p. 25) “estabilizar por higienização 

significa que uma limpeza mecânica corrige o processo de deterioração”. 
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Ainda, de acordo com Cassares e Moi (2000, p. 25) “Antes de qualquer 

intervenção, a primeira avaliação é se nós somos capazes de executá-la. Alguns de 

nós seremos capazes e muitos outros não”. Ou seja, as autoras apontam que, 

dependendo do tipo de deterioração e estado avançado o mais inteligente a ser feito 

é procurar por ajuda de algum especialista.  

Cassares e Moi (2000, p. 26) apontam que:  

 

A sujidade é o agente de deterioração que mais afeta os documentos. A 
sujidade não é inócua e, quando conjugada a condições ambientais 
inadequadas, provoca reações de destruição de todos os suportes num 
acervo. Portanto, a higienização das coleções deve ser um hábito de rotina 
na manutenção de bibliotecas ou arquivos, razão por que é considerada a 
conservação preventiva por excelência. (CASSARES; MOI, 2000, p. 26). 

 

Sobre a sujidade, Spinelli, Brandão e França (2011) trazem a seguinte 

consideração:  

As sujidades são formadas por partículas e materiais estranhos depositados 
sobre os documentos, que interferem em seu aspecto geral e, por vezes, 
causam alterações em sua leitura, propiciando uma aparência de descuido 
com o documento. (SPINELLI; BRANDÃO; FRANÇA, 2011, p. 9). 

 

Ou seja, essa sujidade apontada, pode ocorrer devido à ocorrência de 

agentes como a poeira, fitas adesivas, grampos, detritos de insetos, clipes, entre 

outros.  

Quanto a limpeza da superfície, Cassares; Moi (2000) ressaltam: 

 

O processo de limpeza de acervos de bibliotecas e arquivos se restringe à 
limpeza de superfície e, portanto, é mecânica, feita a seco. A técnica é 
aplicada com o objetivo de reduzir poeira, partículas sólidas, incrustações, 
resíduos de excrementos de insetos ou outros depósitos de superfície. Nesse 
processo, não se usam solventes. A limpeza de superfície é uma etapa 
independente de qualquer tratamento mais intenso de conservação; é, 
porém, sempre a primeira etapa a ser realizada. (CASSARES; MOI, 2000, p. 
27). 
 
 

Conforme apontado por Cassares e Moi (2000) podemos concluir que a 

higienização mecânica é o processo de limpeza da superfície sem utilizar solventes 

ou algum produto, propondo a retirada das sujidades que por ventura estiverem no 

suporte.  

Segundo Cassares e Moi (2000) alertam ainda para a fragilidade do suporte. 

De acordo com as autoras: 
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Fragilidade física do suporte – Objetos com áreas finas, perdas, rasgos 
intensos podem estar muito frágeis para limpeza. Áreas com manchas e 
áreas atacadas por fungos podem não resistir à limpeza: o suporte torna-se 
escuro, quebradiço, manchado e, portanto, muito facilmente danificado. 
Quando o papel se degrada, até mesmo um suave contato com o pó de 
borracha pode provocar a fragmentação do documento. (CASSARES; MOI, 
2000, p. 28). 

 

Deve-se ter cuidado com alguns critérios para a realização desta ação, como 

avaliar a fragilidade física do suporte, bem como, os materiais adequados para a 

limpeza da superfície. 

Segundo Cassares e Moi (2000, p. 28) “A remoção da sujidade superficial 

(que está solta sobre o documento) é feita através de pincéis, flanela macia, aspirador 

e inúmeras outras ferramentas que se adaptam à técnica”. 

As autoras ainda apontam sobre a remoção da sujidade superficial “essa 

etapa é obrigatória e sempre se realiza como primeiro tratamento, quaisquer que 

sejam as outras intervenções previstas”. (CASSARES; MOI, 2000, p. 28) 

Sobre os materiais a serem utilizados para remoção de sujidades nas 

superfícies, as autoras apontam os seguintes: 

 

Pincéis: são muitos os tipos de pincéis utilizados na limpeza mecânica, de 
diferentes formas, tamanhos, qualidade e tipos de cerdas (podem ser usados 
com carga estática atritando as cerdas contra o nylon, material sintético ou 
lã); Flanela: serve para remover sujidade de encadernações, por exemplo; 
Aspirador de pó: sempre com proteção de bocal e com potência de sucção 
controlada; Outros materiais usados para a limpeza: bisturi, pinça, espátula, 
agulha, cotonete; Materiais de apoio necessários para limpeza mecânica: 
raladores de plástico ou aço inox; borrachas de vinil; fita-crepe; lápis de 
borracha; luvas de látex ou algodão; máscaras; papel mata-borrão; pesos; 
poliéster (mylar); folhas de papel siliconado; microscópios; cola metilcelulose; 
lápis HB etc. (CASSARES; MOI, 2000, p. 28-29). 

 

Cassares e Moi (2000) ressaltam também sobre a fragilidade dos documentos 

de arquivo, segundo as autoras: 

 

Materiais arquivísticos têm os seus suportes geralmente quebradiços, frágeis, 
distorcidos ou fragmentados. Isso se deve principalmente ao alto índice de 
acidez resultante do uso de papéis de baixa qualidade. As más condições de 
armazenamento e o excesso de manuseio também contribuem para a 
degradação dos materiais. Tais documentos têm que ser higienizados com 
muito critério e cuidado. (CASSARES; MOI, 2000, p. 31). 
 
 

Quanto a limpeza mecânica de livros, Cassares e Moi (2000) ressaltam que 

“os livros, além do suporte-papel, exigem também tratamento de revestimento. Assim, 
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o couro (inclui-se aqui o pergaminho), tecidos e plastificados fazem parte dos 

materiais pertencentes aos livros”. (CASSARES; MOI, 2000, p. 29) 

Sobre a higienização de documentos encadernados, Spinelli, Brandão e 

França (2011, p. 17) ressaltam: “A higienização é a remoção de todas as sujidades e 

de todos os elementos considerados nocivos aos papéis, é descrita como uma ação 

mecânica e realizada a seco”. 

Quanto aos materiais recomendados para limpeza mecânica de livros, 

Cassares e Moi (2000) ressaltam: 

 
No caso dos revestimentos em tecido, a aplicação de trincha ou aspirador é 
recomendável, caso sua integridade o permita. Nas capas de livros revestidas 
em papel, pode ser utilizado pó de borracha ou diretamente a borracha, caso 
a integridade do papel e das tintas não fique comprometida com essa ação. 
E, nos revestimentos plastificados (percalux e outros), deve-se usar apenas 
uma flanela seca e bem macia. Na limpeza do miolo do livro, utilizamos um 
pincel macio, sem aplicar borracha ou pó de borracha. Além de agredir as 
tintas, o resíduo de borracha é permanente e de difícil remoção. Os resíduos 
agem como abrasivos e permanecerão em contato com o suporte para 
sempre. (CASSARES; MOI, 2000, p. 30). 

 
 

Conforme já mencionado, várias são as causas de deterioração que assolam 

os documentos, porém após realizar a higienização que melhor resolva o problema, é 

necessário que os mesmos sejam devidamente protegidos para que se mantenham 

tratados e recuperados. Desta forma Cassares e Moi (2000) apontam a necessidade 

do acondicionamento correto dos documentos. Sobre acondicionamento as autoras 

conceituam: 

 
O acondicionamento tem por objetivo a proteção dos documentos que não se 
encontram em boas condições ou a proteção daqueles já tratados e 
recuperados, armazenando-os de forma segura. Para cumprir sua função, 
que é a de proteger contra danos, o acondicionamento deve ser 
confeccionado com material de qualidade arquivística e necessita ser 
projetado apropriadamente para o fim a que se destina. A qualidade 
arquivística é uma exigência necessária para o acondicionamento, pois esse 
material está em contato direto com os documentos. (CASSARES; MOI, 
2000, p. 35). 
 

 
De acordo com Cassares e Moi (2000, p. 35) “Os acondicionamentos mais 

usados em acervos de bibliotecas e arquivos são: caixas, envelopes, pastas, porta-

fólios”.  

Segundo Spinelli, Brandão e França (2011, p. 27) “Os acondicionamentos são 

os itens de proteção mais próximos aos documentos, formando uma barreira contra 
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os poluentes, a luz, a temperatura, a umidade relativa, o ataque biológico, e o 

manuseio”.  

Os autores ainda ressaltam “Cada situação requer uma análise e depende 

diretamente das condições em que se apresenta o documento”. (SPINELLI; 

BRANDÃO; FRANÇA, 2011, p.27) 

Com relação aos livros, as autoras Cassares e Moi (2000), nos traz o seguinte 

apontamento: 

 

Os livros em mau estado de conservação podem ser protegidos, conforme o 
caso, em caixas ou envoltos em papéis ou ainda em jaquetas de poliéster. 
Cada situação requer uma análise e depende diretamente das condições em 
que se apresenta o documento. (CASSARES; MOI, 2000, p. 36). 
 
 

Cassares e Moi (2000) nos trazem a seguinte informação acerca do estado 

de conservação dos documentos “Há documentos que, dependendo do estado de 

conservação e da natureza do suporte, podem ser acondicionados entre papéis, 

envelopes, folders, poliéster e caixas”. (CASSARES; MOI, 2000, p. 36).  

As autoras fazem o seguinte apontamento acerca do acondicionamento: 

 

É preciso avaliar a natureza do documento, o tipo de suporte, o estado de 
conservação, as condições de uso, manuseio e o armazenamento ao qual 
deve ser submetido para, em seguida, definir o acondicionamento. 
(CASSARES; MOI, 2000, p. 36). 
 
 

Ressalta-se a importância da conservação, através do processo de 

higienização para retirada de partículas de poeira, incrustações, excrementos de 

insetos e outras sujidades que se apresentem na superfície dos documentos. 

É importante, também, avaliar cada documento de forma individual a fim de 

identificar se a higienização é necessária e se poderá ser realizada ou não, levando 

em consideração a fragilidade do documento e o tipo de deterioração do mesmo. 
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3 METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada no trabalho pressupõe uma sequência de atividades 

que permitiram alcançar os objetivos propostos. 

O relatório apresentado é resultado das atividades realizadas no segundo 

semestre de 2018, na disciplina de Estágio Supervisionado II. As propostas destas 

atividades foram apresentadas e defendidas na disciplina de Estágio Supervisionado 

I.  

Quanto a metodologia utilizada para a realização do projeto de estágio, a 

mesma teve início pela elaboração do diagnóstico arquivístico da Instituição e do 

acervo a ser trabalhado, realizado através de questionário e entrevista, bem como a 

observação direta, onde também foi utilizada pesquisa bibliográfica para dar aporte 

teórico ao projeto.  

As intervenções arquivísticas propostas para a realização do Estágio 

Supervisionado II foram: realizar ações de higienização mecânica, aplicar o Plano de 

Classificação nos documentos pertencentes ao acervo do Clube Caixeiral, 

providenciar o acondicionamento adequado e o arquivamento e realizar a descrição 

arquivística, criando um instrumento de pesquisa denominado catálogo seletivo.  

As atividades que foram desenvolvidas no decorrer do Estágio 

Supervisionado II, estão dispostas a seguir no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Planejamento das atividades 

Atividade Realizada Carga Horária Semanas 

Higienização do Acervo 20 horas 1 semana 

Aplicação do Plano de Classificação no acervo 40 horas 2 semanas 

Confecção dos invólucros para os documentos, 

acondicionamento e arquivamento 

20 horas 1 semana 

Elaboração do Instrumento de pesquisa e Descrição dos 

Documentos 

80 horas 4 semanas 

Elaboração do Relatório de Estágio 20 horas 1 semana 

 180 horas  

Fonte: A autora, 2018 
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As próximas subseções nos trazem o diagnóstico desenvolvido no APHMRG 

e no acervo do Clube Caixeiral durante as atividades do Estágio Supervisionado I, 

concluídas no primeiro semestre de 2018. 

 

3.1 Prefeitura Municipal do Rio Grande 

 

A Prefeitura Municipal do Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul é uma 

Instituição pública de Direito Privado, e tem sua estrutura, organização e 

funcionamento, observadas as disposições da Constituição Federal do Brasil e da Lei 

Orgânica do Município. 

A PMRG está localizada no Largo Engenheiro João Fernandes Moreira s/nº, 

no Paço Municipal, um dos prédios mais antigos da cidade e do estado.  

De acordo com a entrevista da arquiteta Jane Borghetti, disponível no site da 

Prefeitura Municipal do Rio Grande, o prédio da Prefeitura foi construído originalmente 

em 1824 pelo comerciante Joaquim Rasgado, que residia na parte superior e possuía 

comércio no pavimento térreo. Mais tarde, foi vendido para o Comendador Antônio da 

Silva Ferreira Tigre que, por sua vez, no final do século XIX negociou-o com a 

Intendência Municipal, permanecendo até os dias de hoje como sede da Prefeitura do 

Rio Grande. (PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE, 2018). 

Ainda segundo a Arquiteta, quando de sua construção, o prédio possuía 

feições coloniais, mas ao ser adquirido pela Intendência foi contratado o mesmo 

arquiteto italiano que construiu a Prefeitura de Porto Alegre. Ele fez alterações na 

fachada que passou a ter estilo neo-clássico, sendo uma das construções mais 

antigas da cidade, juntamente com o Hotel Paris e a Catedral de São Pedro. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE, 2018). 

O Paço Municipal está localizado em área central da cidade, no Centro 

Histórico, próximo aos principais pontos turísticos da cidade do Rio Grande, sendo 

eles o Prédio do antigo Quartel General, Bibliotheca Rio-Grandense, Catedral de São 

Pedro, Bibliotheca Rio-grandense, Prédio da Alfândega, Mercado Público, Rincão da 

Cebola e Porto Velho. 

No Paço Municipal, no primeiro andar, está instituído o Gabinete do Prefeito, 

o Gabinete do Vice-Prefeito e o Gabinete de Programas e Projetos Especiais, no andar 

térreo está localizado o Arquivo Público e Histórico Municipal e a Fototeca Municipal 

Ricardo Giovannini. 
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Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, é da competência 

administrativa comum do Município, da União e do Estado, observada a Lei 

Complementar, o exercício das seguintes medidas: 

 
I - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia às pessoas 
portadoras de deficiência;  
II - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico 
e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos;  
III – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e 
de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural, sendo vedado conter 
dizeres estranhos à figura homenageada; 
IV - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;  
V – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; 
VI - preservar as florestas, a fauna e a flora;  
VII - fomentar a pesca, a produção agropecuária e organizar o abastecimento 
alimentar; 
VIII - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico; 
IX – combater as causas da pobreza e os fatores de marginalidade, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 
X – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa 
e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;  
XI - estabelecer e implantar política de educação para a segurança de 
trânsito.  
XII – colaborar no amparo à maternidade, à infância e a desvalidos, bem 
como na proteção dos menores abandonados e anciãos desassistidos. (RIO 
GRANDE, 1990, p. 6-7). 
 
 

Não foi possível identificar os atos de criação da Prefeitura Municipal de Rio 

Grande - PMRG, bem como não foram encontradas legislações antigas referentes a 

criação de suas secretarias e órgãos. Acredita-se que talvez os mesmos tenham sido 

perdidos no incêndio de grandes proporções ocorrido no Paço Municipal em 24 de 

abril de 2006, que acabou destruindo parte da documentação existente no prédio. 

Em 04 de julho de 2012 a Lei Municipal nº 7.265 que “Dispõe sobre a 

Estrutura, Organização e Funcionamento do Poder Executivo Municipal e o Quadro 

de Cargos em Comissão e Funções de Direção, Chefia, e Assessoramento” revogou 

as disposições anteriormente criadas e criou a atual estrutura organizacional e 

funcional do Poder Executivo Municipal voltada ao pleno cumprimento das atribuições, 

responsabilidades e ao alcance dos objetivos fundamentais do Município. 

 

As ações de governo do Poder Executivo Municipal na formulação, execução 
e controle dos seus planos, programas, projetos e serviços dar-se-ão em 
estreita articulação e harmonia com o Poder Legislativo Municipal e com a 
população em geral, bem como, com a necessária integração com os 
governos federal e estadual, com vistas ao alcance das metas e objetivos do 
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Município, emanados da Lei Orgânica e demais leis municipais. (RIO 
GRANDE, 2012, [s/p]). 

 

A Estrutura básica do Executivo Municipal representada no organograma 

constante no Anexo I e em conformidade com Artigo 5º da Lei nº 7.265, de 04 de julho 

de 2012 compreende:  

I - Chefia de Governo: 
1 - Prefeito Municipal: 
1.1 - Gabinete do Prefeito; 
1.2 - Gabinete do Vice-Prefeito; 
1.3 - Procuradoria Geral do Município; 
II - Secretarias Especiais: 
1 - Secretaria de Município de Comunicação e Relações Institucionais; 
2 - Secretaria de Município do Cassino;  
III - Secretarias Instrumentais:  
1 - Secretaria de Município de Gestão Administrativa;  
2 - Secretaria de Município da Fazenda; 
IV - Secretarias da Área Social: 
1 - Secretaria de Município da Saúde; 
2 - Secretaria de Município da Educação; 
3 - Secretaria de Município da Cultura; 
4 - Secretaria de Município da Cidadania e Assistência Social; 
5 - Secretaria de Município da Habitação e Regularização Fundiária; 
V - Secretarias da Área Econômica: 
1 - Secretaria de Município de Desenvolvimento, Inovação, Emprego e 
Renda; 
2 - Secretaria de Município de Desenvolvimento Primário; 
3 - Secretaria de Município do Turismo, Esporte e Lazer; 
4 - Secretaria de Município da Pesca; 
VI - Secretarias da Área Estrutural e de Gestão Urbana: 
1 - Secretaria de Município de Infraestrutura; 
2 - Secretaria de Município de Mobilidade Urbana e Acessibilidade; 
3 - Secretaria de Município de Controle e Serviços Urbanos; 
4 - Secretaria de Município de Meio Ambiente. 
VII - Órgãos Colegiados de Participação Popular: 
1 - Conselhos Municipais; 
VIII - Entidades da Administração Pública Indireta: 
1 - Previdência do Rio Grande – PREVIRG; 
2 - Departamento Autônomo de Transportes Coletivos – DATC; 
3 - Instituto Municipal de Planejamento do Rio Grande; (RIO GRANDE, 2012 
[s/p]). 

 

De acordo com o Artigo 4º da Lei 7.265/2012, “O Poder Executivo Municipal 

é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelo Vice-Prefeito, pelos Secretários de 

Município e pelos dirigentes máximos das entidades da administração pública 

indireta”. (Rio Grande, 2012, [s/p]). 
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3.2 Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande 

 

Como o acervo do Clube Caxeiral é custodiado pelo Arquivo Público e 

Histórico Municipal do Rio Grande, faz necessário abordá-lo, a fim de que através do 

diagnóstico realizado no mesmo, seja possível ter conhecimento da sua história, 

estrutura, e a situação dos documentos custodiados pelo referido arquivo. 

O Arquivo Histórico Municipal do Rio Grande – AHMRG, como era conhecido 

antes da atual legislação que o rege, está localizado no andar térreo do Paço 

Municipal e ao longo de sua trajetória dentro da estrutura da Prefeitura Municipal do 

Rio Grande passou por algumas intervenções administrativas no que diz respeito a 

sua vinculação como órgão.  

O primeiro documento que comprova a existência do arquivo como parte do 

Executivo Municipal é o Decreto nº 40, do ano de 1941 que foi localizado entre os 

documentos do Arquivo. Porém registros mais antigos apontam que o Arquivo 

Municipal funciona desde épocas mais remotas. 

Em 05 de dezembro de 1985, o Decreto Municipal nº 4.729 (encontrado nos 

documentos do APHMRG), denominou de Arquivo Histórico Municipal do Rio Grande 

(AHMRG) e instituiu o Regimento Interno do Centro Municipal de Cultura Inah 

Martensen, e o transferiu para esse órgão, tendo em vista que o arquivo passou a ser 

visto como um órgão de Patrimônio Histórico-Cultural.  

Em 09 de janeiro de 1998, foi instituída uma nova Reforma Administrativa na 

PMRG, através da Lei nº 5.205. Essa Lei transferiu o AHMRG para o setor 

administrativo da Prefeitura, passando o mesmo a integrar a Divisão de Arquivo da 

Secretaria Municipal de Administração - SMA. 

Tendo em vista o incêndio ocorrido no Paço Municipal no ano de 2006 e, 

considerando a grande massa documental que se acumulou e acabou  ocasionando 

uma crescente deterioração e perda de documentos, a Prefeitura Municipal do Rio 

Grande – PMRG, firmou um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG, através do Departamento de Biblioteconomia e História - DBH, onde foi 

desenvolvido um projeto de preservação dos acervos do Arquivo Histórico que na 

época do incêndio funcionava no Paço Municipal junto com a SMA. 

O projeto teve como finalidade realizar a higienização e a identificação de 

livros de registro documental, mas infelizmente, devido à falta de recursos financeiros 

as atividades não puderam ser concluídas, ocasionando mais uma vez diversos 
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transtornos, tendo em vista, o grande acúmulo de documentos sem identificação e em 

estado de conservação muito precário. 

Em 05 de maio de 2008, foi sancionado o Decreto Municipal nº 9.923 

aprovando o Regimento Interno do AHMRG, destacando a subordinação do mesmo a 

SMA, elencando atribuições das atividades arquivísticas a serem desenvolvidas, 

conforme segue: 

 

O Arquivo Histórico Municipal, órgão subordinado a Secretaria Municipal de 
Administração, com a finalidade de preservar a documentação de interesse 
público municipal, garantindo-lhe pleno acesso, tem como competências 
básicas: 
I - Recolher, adquirir e receber através de doações, o acervo arquivístico 
produzido pelos órgãos do Executivo Municipal, no exercício de suas funções; 
II - Estender a custódia aos documentos de origem particular considerados 
de interesse público municipal, fontes estas que testemunham a evolução 
histórica da comunidade; 
III - Resgatar através do acervo, a memória histórica e a identidade cultural 
do Município; 
IV - Conservar, preservar e restaurar o acervo arquivístico, de acordo com 
normas técnicas, contidas neste Regimento e manter um Procedimento 
Global de Preservação, Conservação e Restauração do Acervo Documental;  
V - Proceder a guarda do acervo arquivístico, de acordo com as normas 
técnicas previstas neste Regimento e elaboradas pela equipe técnica da 
instituição, os quais somente poderão sofrer alterações após avaliação dos 
procedimentos a serem adotados; 
VI - Classificar o acervo documental de acordo com as técnicas arquivísticas 
adotadas; 
VII - Viabilizar a transferência para o arquivo intermediário dos documentos 
produzidos pelas Secretarias Municipais, de conformidade com a legislação 
vigente; 
VIII - Recolher como depósito os documentos produzidos e acumulados, com 
as características de arquivo permanente; 
IX - Estabelecer diretrizes e normas, e exercer a supervisão, articulação e 
orientação técnica das unidades que desenvolvem atividades de protocolo e 
arquivos correntes, no âmbito do Poder Executivo do Município; 
X - Proporcionar ao público em geral acesso a documentação, reservando 
para tal espaço adequado a pesquisa nas dependências do Arquivo Histórico 
Municipal; 
XI - Realizar pesquisas de acervo e de caráter histórico-cultural; 
XII - Divulgar, através de diferentes formas e veículos, o acervo, as atividades 
e as pesquisas realizadas pela Instituição; 
XIII - Agenciar as ações e atividades que promovam a educação patrimonial; 
XIV - Organizar e dinamizar o Sistema Municipal de Arquivos a ser implantado 
pela e para Administração Pública Municipal; (RIO GRANDE, 2008, [s/p]). 

 

Em 04 de julho de 2012 a PMRG foi reestruturada, através da Lei nº 7.265, 

onde o Arquivo Histórico integra a Divisão de Protocolo e Arquivo da Secretaria 

Municipal de Gestão Administrativa - SMGA.  

Cumpre ressaltar ainda que, com a chegada no quadro de servidores de 

profissionais formados em arquivologia, deu-se início a algumas mudanças de 
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comportamento com relação aos documentos, onde a partir de 2015, o então Arquivo 

Histórico Municipal do Rio Grande – AHMRG, iniciou o processo de reestruturação 

física e institucional.  

No ano de 2016, os profissionais da área, deliberaram em conjunto e com total 

aprovação do Prefeito Municipal foi criada através do Decreto Municipal nº 14.120, de 

17 de agosto de 2016, a Comissão de Avaliação de Documentos – CAD “que 

regulamenta os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos 

Órgãos e entidades do Município”. (RIO GRANDE, 2016, [s/p]) 

Entre as finalidades da CAD estão a realização de avaliação e seleção de 

documentos produzidos e acumulados no âmbito dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal, tendo em vista identificar os documentos de guarda 

permanente e a eliminação dos documentos que já perderam seu valor. 

Em 19 de junho de 2017, foi sancionado o Decreto Municipal nº 14.635 

nomeando os membros integrantes da Comissão de Avaliação de Documentos criada 

pelo Decreto nº 14.120/2016.  

Embora os membros da CAD tenham sido empossados em junho de 2017, a 

referida Comissão ainda não realizou os devidos procedimentos para identificar os 

documentos de guarda permanente, bem como identificar os documentos que já 

podem ser eliminados, o que acaba contribuindo para que, conforme já mencionado 

anteriormente exista esse grande acúmulo de massa documental em todos os órgãos 

e secretarias da Prefeitura Municipal do Rio Grande. 

Acrescenta-se por fim, que a acadêmica, conforme já mencionado, tem total 

conhecimento das informações mencionadas tendo em vista que, além de servidora 

pública a mesma é membro titular da CAD, instituída pelo Decreto nº 14.120/2106, 

sendo nomeada pelo Decreto nº 14.635/2017, conforme já mencionado. 

Em 10 de maio de 2017, foi sancionado o Decreto Municipal nº 14.553 que 

instituiu o novo regimento interno do Arquivo, passando o mesmo a denominar-se 

Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande – APHMRG, sendo subordinado 

à Secretaria de Município da Cultura, reforçando seu caráter de patrimônio histórico-

cultural, assim como foi considerado em 1985, quando o mesmo foi parte integrante 

do Centro Municipal de Cultura Inah Martensen. 

O APHMRG, órgão central do Sistema Municipal de Arquivos – SISMARG, 

tem as seguintes competências, de acordo com o Decreto nº 14.553/2017:  
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I - salvaguardar o patrimônio documental do Poder Público Municipal 
primando pela preservação e acesso aos fundos documentais; 
IV - promover a organização, a preservação e o acesso aos documentos de 
valor permanente ou histórico recolhidos dos diversos órgãos da 
administração municipal, que compõe o Sistema Municipal de Arquivos 
(SISMARG); 
VI - coordenar os trabalhos de classificação e avaliação de documentos 
públicos do município, orientar, rever e aprovar as propostas de Planos de 
Classificação e Tabelas de Temporalidade de Documentos dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal, integrantes do Sistema 
Municipal de Arquivos de Rio Grande (SISMARG); 
X - promover a difusão de informações sobre o acervo, assim como o 
acesso aos documentos públicos municipais, observando as restrições 
previstas em lei; 
XIII - preservar o acervo documental através do estabelecimento e 
implementação de políticas de conservação preventiva, gestão de riscos 
para os documentos do acervo, e restauração dos documentos deteriorados 
em conformidade com as normas técnicas e atuação de profissional 
qualificado; 
XV - realizar a descrição dos fundos documentais de acordo com as Normas 
de Descrição Arquivística. (RIO GRANDE, 2017, [s/p]). 

 
 

A Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, reforça a disposição contida na 

Constituição Federal de 1988 em seu art. 1 estabelecendo:  

 

É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a 
documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à 
cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e 
informação”. (BRASIL, 1991, [s/p])  
 
 

Com base nessa legislação, a PMRG, através do APHMRG, instituiu através 

da Lei Municipal nº 8.167, de 07 de novembro de 2017 O Arquivo Público e Histórico 

Municipal, definindo as diretrizes da Política Municipal de Arquivos e organizando o 

Sistema Municipal de Arquivos do Rio Grande – SISMARG, tendo o mesmo como 

finalidades: 

 
I - Garantir ao cidadão e aos órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal, de forma ágil, transparente e segura, o acesso aos documentos de 
arquivo e às informações neles contidas, resguardados os aspectos de sigilo 
e as restrições administrativas ou legais; 
II - integrar e coordenar as atividades de gestão de documentos de arquivo 
desenvolvidas pelos órgãos setoriais e seccionais que o compõem; 
III - disseminar normas relativas à gestão de documentos de arquivo; 
IV - racionalizar a produção da documentação arquivística pública; 
V - racionalizar e reduzir os custos operacionais e de armazenagem da 
documentação arquivística pública; 
VI - preservar o patrimônio documental arquivístico da Administração Pública 
Municipal; 
VII - articular-se com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente 
na gestão da informação pública municipal. (RIO GRANDE, 2017, [s/p]).  
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Cumpre ressaltar que, após conhecer a história do APHMRG, sua trajetória 

até aqui, faz-se necessário um conhecimento acerca da sua estrutura física, recursos 

financeiros e humanos e é claro os documentos custodiados pelo mesmo. 

A atual estrutura, criada pelo Decreto 14.553/2017, está sendo demonstrada 

conforme figura 5 abaixo, porém cumpre ressaltar que, tendo em vista tratar-se de 

uma estrutura criada recentemente, ainda não há recursos humanos lotados nessas 

funções, apenas a arquivista Jussieli Bastos foi nomeada recentemente como Chefe 

de Setor do Arquivo Público e Histórico Municipal. 

 

Figura 5: Organograma do APHMRG 

 
Fonte: Decreto nº 14.553, 2017, [s/p]. 

 

As profissionais que atuam no APHMRG são duas arquivistas e uma auxiliar 

administrativa. Ressalta-se que, quando foi realizado o projeto de estágio o APHMRG 

contava com dois estagiários com contrato remunerado, porém houve o acréscimo de 

mais um totalizando três estagiários, bem como, conta também, com voluntários de 

outros cursos como Arqueologia e História que ocasionalmente realizam trabalho 

voluntário de higienização. 

O APHMRG, conta com seis salas, sendo a sala principal de entrada, onde 

trabalham as servidoras e os estagiários, bem como, há o atendimento a 

pesquisadores e demais pessoas interessadas em obter informações junto ao 

APHMRG, ou seja, é nesta sala que são realizadas a maioria das atividades.  

Destaca-se que o mobiliário da sala é de madeira, mesas e armários, e os 

computadores são distribuídos de igual forma para as funcionárias e estagiários. 
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As salas pequenas em número de 3 salas, são utilizadas para acervos que já 

foram tratados ou estão em tratamento. As referidas salas servem também para 

consultas a microfilmes e para tratamentos de acervo. Ressalta-se aqui a utilização 

de estantes de metal, sendo que, uma das salas possui duas janelas com vista para 

a garagem da PMRG, possuindo também iluminação com lâmpadas fluorescente. 

O APHMRG possui uma porta corta fogo, que dá acesso à parte onde consta 

toda a massa documental do Arquivo, mantida sempre fechada por questões de 

segurança, possui também extintor de incêndio.  

A maior sala do arquivo compreende aproximadamente 144 metros 

quadrados, estando ocupada por uma grande quantidade de documentos, conforme 

mostra a figura 6 abaixo. 

  

Figura 6: Maior sala do arquivo vista de cima 

 
Fonte: A autora, 2018 

 

A figura 6 acima nos traz uma visão da quantidade de documentos existentes 

no arquivo. É possível perceber, através das imagens que um dos principais 

problemas da Instituição é o espaço físico, que não comporta toda a documentação 

acumulada, além disso, percebe-se que o mobiliário utilizado no acervo são estantes 

de metal e estruturas em madeira as quais são mais suscetíveis aos danos dos 

agentes biológicos que consequentemente atacam os documentos.  

Conforme mencionado pela arquivista, esta acumulação documental deu-se 

ao longo de toda história administrativa. São acervos oriundos de unidades da 
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prefeitura, bem como, documentos de outras instituições como escolas, associações, 

clubes, todos denominados até a presente data como fundos fechados.  

Ressalta-se que esta documentação custodiada pelo arquivo, não é somente 

fruto das atividades da PMRG. São documentos oriundos de outros órgãos, recebidos 

através de doações, que ainda não receberam nenhum tipo de tratamento. 

Conforme informado pela arquivista, a mensuração do arquivo constitui 

aproximadamente 729 metros lineares. 

Outra informação repassada pela arquivista diz respeito aos documentos 

custodiados pelo APHMRG que já estão classificados e disponíveis para consultas os 

quais são: Alvarás, Livros de Escravos, documentos da cadeia civil, plantas 

arquitetônicas, livros de receita e despesa da diretoria do tesouro, documentos do 

Porto do Rio Grande, documentos escolares, Leis e Decretos. 

Os documentos que ainda não foram avaliados estão armazenados dentro de 

caixas e envelopes, em estantes de metal e também sob palets de madeira, conforme 

mostrados nas figuras 7 e 8 abaixo.  

 

Figuras 7 e 8 Documentos em caixas e em envelopes sobre palets 

 
Fonte: A autora, 2018 

 

Percebe-se que o suporte utilizado (palets), permite que os documentos 

fiquem muito próximos ao chão, o que permite reter umidade e poeira, assim como 
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também é possível perceber que os palets utilizados são artesanais feitos de madeira 

e muito antigos.  

Porém, conforme foi possível perceber, a instituição ainda não possui 

recursos para disponibilizar mobiliário adequado, o que acarreta em poucas opções 

para uma estruturação adequada ao arquivo. 

A situação do acervo, em geral, é complicada, tendo em vista que a maior 

parte do acervo está acondicionada em pacotes empilhados em palets, em estantes 

de madeira artesanais, e também em estantes e armários de ferro, com presença de 

sujidades, poeiras, fungos, traças, piolho de livro, brocas, mofo, marcas de clips, 

grampos enferrujados, documentos rasgados, mal acondicionados deixando-os 

dobrados e marcados. 

É importante destacar que o APHMRG possui em seu acervo uma grande 

quantidade de livros, em torno de aproximadamente 2.400 (dois mil e quatrocentos, 

conforme informado pela arquivista), de vários tamanhos e diferentes conteúdos, os 

quais estão gradativamente passando por atividades de higienização realizadas por 

voluntários, que estão fazendo invólucros para os mesmos e as arquivistas estão 

classificando e organizando para disponibilizar o acesso a população.  

Porém, conforme é possível perceber na figura 9, ainda restam muitos livros 

aguardando o processo de higienização, classificação e avaliação. 

 

Figura 9: Livros empilhados em cima de mesas 

 

Fonte: A autora, 2018 
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Cumpre ressaltar que boa parte desses livros mostrados na figura 09 acima e 

figura 10 abaixo, estão em avançado estado de deterioração, necessitando de 

intervenções mais aprofundadas para salvaguardar as informações contidas nos 

mesmos. 

 

Figura 10: Livro em condições bem precárias

 

Fonte: A autora, 2018 
 

O APHMRG também possui microfilmes armazenados em armários de aço, 

conforme figura 11. Faz-se importante destacar, que muitos dos microfilmes 

armazenados estão exalando um cheiro forte de vinagre, típico de deterioração. 

 

 Figura 11: Armário de Aço para guardar microfilmes 

 

Fonte: A autora, 2018 
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A documentação acumulada no APHMRG necessita de um plano estratégico 

para a gestão dos documentos. Um dos principais problemas da Instituição é o espaço 

físico, que não comporta toda a documentação acumulada. 

Importante destacar a existência de uma sala anexo, que fica ao lado com 

entrada para a sala que contém o acervo, conforme pode-se observar nas figuras 12 

e 13 abaixo. Esta sala anexo está sendo utilizada pelos voluntários do arquivo para 

realizar a higienização dos livros e confecção de invólucros, porém somente nos dias 

de chuva, pois a maioria das vezes a higienização é realizada na área aberta do 

APHMRG.  

Conforme mencionado pela arquivista até o ano de 2017, a referida sala era 

utilizada como depósito (figura 12), tendo em vista as condições precárias que a 

mesma se encontrava. 

Percebe- na figura 12, que era uma sala em péssimas condições de uso, muito 

insalubre, com infiltrações no telhado e nas paredes, com piso irregular e um forro em 

péssimas condições, completamente deteriorado sendo escorado, servindo apenas 

como depósito de materiais que não estavam utilizados. 

 
Figuras 12 e 13: Sala Anexo/ Depósito e sendo utilizada para higienização 

 

                                Fonte: APHMRG 2017                                  Fonte: A autora, 2018 
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A ideia da arquivista é transformar este anexo em uma sala de conservação, 

mas demanda recursos por parte da administração e, em que pese a atual situação 

financeira não só do Município, mas do Estado e do País, provavelmente as mudanças 

ainda vão levar um longo período para se concretizar. 

Como foi possível observar na figura 13, a sala teve uma pequena mudança, 

deixou de ser depósito de material inservível para ser uma sala de higienização 

improvisada, mesmo que utilizada apenas quando chove, porque conforme apontado 

pela arquivista, os estagiários realizam a higienização no lado de fora da sala. 

Para que se tenha conhecimento da quantidade de documentos constantes 

no acervo do APHMRG, o tipo de suporte e o estado de conservação em que os 

mesmos se encontram, será apresentada no quadro 2, uma especificação mais clara 

acerca dos mesmos. Destaca-se que as informações foram repassadas pela 

arquivista do APHMRG. 

 

Quadro 2: Quantidade de documentos no Acervo do APHMRG 

Suporte  
 

Quantidade  
 

Estado de Conservação 

Papel 561,89 Metros lineares    

 

Razoável/ deteriorado 

Fotografias 900 unidades Razoável  

Clichês de madeira e de placa de 

metal 

65 unidades  Razoável  

Cds e DVDs 215 unidades Bom 

Fitas VHS 279 unidades Razoável 

Fita Cassete 3 unidades Razoável 

Bobinas grandes 6 unidades Razoável 

Filme 35mm x 30,5mm 155 rolos Razoável 

Filme 16 mm x 30,5mm 351 rolos Razoável 

Filme 16mm x 30,5mm 19 rolos Deteriorado 

Fonte: A autora: 2018 

 

Conforme relatado pela arquivista, o arquivo vem realizando tratamento 

documental na massa documental acumulada, o qual iniciou com o estabelecimento 

da guarda permanente aos documentos datados a partir de 1830 até 1988, época 

compreendida entre a administração da Câmara de Vereadores e a Intendência 

Municipal na gestão do município até a data de entrada em vigor da Constituição 

Federal do Brasil.  
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Ficou determinado que após 1988 os documentos serão avaliados pela CAD, 

já instituída pela PMRG, através Decreto nº 14.120/2016, conforme já mencionado 

anteriormente neste trabalho. 

As intervenções realizadas, bem como a avaliação dos documentos pela 

CAD, vão reduzir consideravelmente a massa documental acumulada, o que resultará 

em mais espaço físico e, consequentemente o tratamento aos documentos 

permanentes será mais eficiente.  

Com a delimitação de tempo dada pelas arquivistas, tornou-se possível a 

intervenção em parte desta documentação. Ressalta-se que vem sendo realizada a 

higienização dos documentos bem como, também está sendo realizado o 

acondicionamento correto, os quais estão realizados pelos estagiários. 

Outro fator importante é a classificação da documentação, utilizando como 

base: Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de Documentos para 

Administrações Públicas Municipais de autoria de Daise Apparecida Oliveira, instituído 

no Arquivo Público do Estado de São Paulo em 2007, o qual será também utilizado 

para a documentação em processo de avaliação e eliminação.  

A escolha da utilização deste plano de classificação pelas arquivistas do 

APHMRG deu-se por ser um plano voltado para as instituições públicas municipais, 

bem como, foi aprovado pela CAD em reunião, tendo em vista que o referido plano é 

o que melhor se apresenta ao arquivo e que servirá de base para a criação do plano 

de classificação definitivo e da Tabela de Temporalidade de Documentos.  

Destaca-se que o arquivo atende constantemente solicitações de pesquisa, 

tanto de secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal, como de pesquisadores, 

estudantes, comunidade em geral. 

O APHMRG disponibiliza acesso por meio de digitalização e fotocópia, caso 

necessite de alguma reprodução documental.  

O arquivo realiza visitas técnicas para pesquisadores, professores, alunos e 

também para a comunidade concedem pesquisas documentais que são realizadas no 

local, mas não há empréstimos de documentos, se necessário, e em documentos não 

deteriorados ou em risco, faz-se a reprodução digitalizada ou fotocópia e 

encaminhada por e-mail. As atividades de reprodução documental são 

exclusivamente feitas pelas arquivistas e encaminhadas somente por elas. 

Destaca-se que o APHMRG, possui além de telefone para contato e 

solicitação de informações, email. Recentemente foi criado um site onde este 
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disponibiliza todos os contatos, o horário do expediente, os serviços que o APHMRG 

oferece e também as atividades acadêmicas que o arquivo propõe. 

 

3.3 Clube Caixeiral da Cidade do Rio Grande 

 

O Clube Caixeiral de Rio Grande foi fundado em 03 de Maio de 1895 e, 

conforme relatos nas Atas encontradas no acervo, pode-se perceber que o Clube 

Caixeiral procurava levar aos seus sócios a recreação social e familiar e, ao mesmo 

tempo, manter uma hierarquia comportamental: as regras do clube e a própria 

administração estabeleciam uma hierarquia patronal dentro e fora do clube como 

forma de fazer permanecer a integridade da luta caixeiral nos espaços de trabalho e 

no principal ponto de encontro: o clube. 

O Clube Caixeiral reunia a sociedade riograndina para festas, encontros 

familiares e reuniões administrativas, entre outros e conforme aponta Atallah (2018): 

 
A distinção começa a existir a partir de dois pontos: o sócio e a sociedade, 
enquanto o primeiro aproxima-se pela causa do Clube Caixeiral, como classe, 
o segundo torna-se uma extensão do modo privado de viver, ou seja, a 
construção do modo de transitar dentro da sociedade, as festas, as reuniões, 
as escolhas, o espaço físico, e os grupos que frequentavam, retratavam a 
própria organização dentro da sociedade mutualista, ou seja, o discurso a que 
se predispunha de lutas, revelou-se do mesmo modo nos escritos, nas ideias 
que concebeu a extensão do grupo de sócios. (ATALLAH, 2018 [s/p]).  
 

 

Percebe-se que o clube Caixeiral era um espaço recreativo e de encontro de 

famílias, podendo ser considerado como uma extensão do lar. Os bailes temáticos e 

festas tinham por intuito fazer prevalecer um código de comportamento para aqueles 

que frequentavam o clube.  

Porém, cumpre ressaltar que apesar do espaço de festas e encontros, “a 

classe de Caixeiros ao fundar os clubes desejava o fechamento das portas comércio 

aos domingos e os feriados na parte da tarde”. (ATALLAH, 2018 Apud DUARTE p. 04, 

[s/p]). Além disso, Atallah (2018) ressalta que:  

 

Essa entidade classista, que tinha como principal reivindicação o fechamento 
das portas do comércio aos domingos e aos feriados na parte da tarde, 
alavancou a movimentação comercial em muitos centros urbanos que ainda 
careciam de uma infraestrutura melhor, propiciando o acesso a novos 
consumos. (ATALLAH, 2018, p. 19). 
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Atallah (2018 Apud DUARTE, [s/p]) relata que a recreação também estava 

entre os objetivos do clube, segundo a mesma: 

 

[...] os clubes caixeirais do Rio Grande do Sul fundados na última década do 
Império, foram incluídos entre as entidades de socorro mútuo. No entanto, é 
necessário salientar que afora a prestação de socorros, a instrução e a 
recreação constituíam os objetivos dos clubes. (ATALLAH, 2018, Apud 
DUARTE, p.03, [s/p]).  

 

Posteriormente estes clubes, oriundos destas primeiras reuniões, passaram a 

servir como locais de lazer e encontro e passaram a associar não somente caixeiros, 

mas todo cidadão que possuísse boa imagem pública e condições de arcar com as 

despesas do associativismo (era feita uma entrevista com o candidato conforme 

documentos encontrados no acervo que comprovam essa abertura na associação 

para os demais cidadãos).   

Cabe ressaltar que a sociedade passa, atualmente, por momentos na 

contemporaneidade, onde tudo é muito rápido, a informação, os registros, as 

lembranças, a assimilação, e principalmente a relação de pertencimento para com o 

todo. 

Segundo Jacques le Goff “os materiais da memória podem apresentar-se sob 

duas formas principais: os monumentos, herança do passado, e os documentos, 

escolha do historiador” (LE GOFF, 2003, p. 526).  

Nesse sentido, dada a importância do Clube Caixeiral para o desenvolvimento 

social e comercial da cidade do Rio Grande, a partir do século XIX e toda história do 

referido clube, optou-se por realizar ações arquivísticas no mesmo, com o intuito de 

manter viva a história do clube através do que restou dos documentos pertencentes 

ao seu acervo que hoje são custodiados pelo Arquivo Público e Histórico Municipal da 

Prefeitura Municipal do Rio Grande. 

Conforme pode ser observado nos Livros de Atas do Clube Caixeiral, o 

mesmo quando foi inaugurado, tinha como uma de suas finalidades abrigar a classe 

caixeiral. O clube possuía além de seu acervo documental, uma biblioteca com 

diversos livros, jornais e fotografias, além de móveis e utensílios com valor histórico-

cultural. A figura 14 abaixo, nos traz uma foto da fachada do Clube Caixeiral. 
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Figura 14: Clube Caixeral 

 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal do Rio Grande [s/p] 

 

Tendo em vista que o site responsável pela publicação da fotografia não 

possuía informações sobre a data em que a mesma foi tirada, acredita-se que a figura 

14 representa o Clube Caixeiral quando o mesmo ainda estava em atividade tendo 

em vista as condições em que o prédio se apresenta na imagem. 

A figura 15 abaixo, nos traz a imagem do Clube Caixeiral, após o incidente 

ocorrido em março de 2014, onde toda a estrutura do telhado do mesmo desabou e, 

conforme mencionado no jornal Diário Popular “não foi apenas um telhado desabando. 

São mais de cem anos de história em estado de alerta”. (RIO GRANDE, 2014, [s/p]). 

Ainda segundo o jornal Diário Popular: em outros tempos, o Caixeiral abrigou grandes 

festas, reuniões e viveu o período de transições importantes na história riograndina 
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Figura 15: Clube Caixeral vista aérea do desabamento do telhado 

 

Fonte: Diário Popular, 2014 

  

O acervo documental do Clube Caixeiral da Cidade do Rio Grande, foi doado 

para o APHMRG, em meados de 2014, pela Escola de Belas Artes que tinha o mesmo 

sob sua custódia.  

Ressalta-se que não foram localizados no acervo, nem no APHMRG, 

documentos que comprovem essa doação e/ou alienação, porém, a partir de 2014 o 

APHMRG passou, mesmo que de forma não oficial a zelar pelo que restou de mais 

de 100 anos.   

Quanto ao acervo documental do Clube Caixeiral, custodiado pelo APHMRG, 

o mesmo é um fundo fechado tendo em vista que não produzirá mais documentos 

devido ao encerramento das atividades do referido clube a partir do ano 2000, sendo 

determinado pelas arquivistas que o seu acervo é de caráter permanente. 

Essa caracterização foi determinada pelas arquivistas por considerarem a 

relevância histórica do acervo, mesmo que a data final tenha ultrapassado àquela 

determinada para a caracterização de arquivos permanentes até 1988, conforme já 

mencionado.  

Percebe-se que a documentação relativa ao Clube Caixeiral da Cidade do Rio 

Grande é pouca considerando a trajetória do clube na cidade e, conforme a acadêmica 

foi visualizando e conferindo a documentação ficou evidenciado no próprio acervo a 



87 
 

vasta quantidade de documentos faltando, identificada pelas fendas de tempo nos 

livros, nas atas da diretoria e na numeração inconstante nas fichas de sócios.  

O acervo documental do Clube Caixeiral está localizado em umas das salas 

menores do arquivo, ocupa dois armários de madeira, conforme figuras 16 e 17 abaixo 

e é composto por 12 pastas AZ, 67 pastas romeu e julieta de papelão contendo 

centenas de documentos de caixa, entre eles, notas fiscais, recibos, balancetes, etc., 

40 livros distribuídos entre livro de atas, de assembleias, do conselho deliberativo, de 

registro de visitas, livros caixa e Livro Ouro (para registro de donativos) e em torno de 

aproximadamente 1.500 fichas de sócios. 

 

Figuras 16 e 17: Armários contendo acervo do Clube Caixeiral 

  

Fonte: A autora, 2018 

 

As figuras 16 e 17 acima mostram como estão armazenados os documentos 

do acervo do clube caixeiral, dentro dos armários, a maioria dentro de sacos plásticos, 

envelopes e pastas de papelão muito antigas.  

Utilizando o método para mensuração de documentos do Arquivo Nacional 

(2012) o acervo possui aproximadamente 6,08 metros lineares, distribuídos entre as 

principais espécies documentais encontradas no acervo abaixo relacionadas: 
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Quadro 3: Principais espécies documentais do acervo do Clube Caixeiral 

ESPÉCIES DOCUMENTAIS 

Balancetes 

Cartas de pedido Demissão  

Cartas de pedido de Licença 

Cartas de protesto 

Correspondência expedida 

Correspondência recebida 

Fichas de Sócios 

Ofícios Expedidos 

Ofícios recebidos 

Livros Atas de Assembleias 

Livros Atas do Conselho Deliberativo 

Livros Atas da Diretoria 

Livros Caixa 

Livro Ouro 

Livro de Presença 

Livro de visitantes 

Notas fiscais de compras 

Propostas de sócios 

Recibos de compras 

Recibos de pagamentos 

Fonte: A autora 2018 

 

Dentre os documentos estão muitos ofícios expedidos e recebidos, alguns em 

estado de conservação razoável, contendo alguns rasgos, marcas de fitas adesiva, 

clipes, armazenados em pastas AZ, pastas romeu e julieta de papelão que 

ocasionaram marcas de ferrugem nos ofícios, contendo bastante sujidade. 

Dentre os documentos pertencentes ao Clube Caixeiral destacam-se aqui os 

livros encontrados, entre eles os livros de atas todos manuscritos, alguns em péssimo 

estado de conservação, outros em estado bem avançado de deterioração, conforme 

mostrado nas figuras 18 e 19 abaixo: 
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Figuras 18 e 19: Livros Ata de Diretoria  

 

Fonte: A autora, 2018 

 
 

Através das figuras é possível perceber o estado de degradação em que se 

encontram os livros e a importância de realizar ações, a fim de salvaguardar a história 

do clube caixeiral contida nos mesmos.  

 

Figura 20: Livro Ata nº 06 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

As figuras 18, 19 e 20 nos trazem a ideia do estado precário em que se 

encontram alguns livros.  Sendo que o Livro Ata 06 (figura 20) está completamente 

deteriorado com furos enormes entre todas as páginas, provavelmente provocado por 

traças. 
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Destaca-se também entre os diversos livros encontrados, o chamado Livro 

Ouro, conforme figuras 21 e 22 abaixo, utilizado para fazer os registros dos donativos 

recebidos pelo Clube Caixeiral.  

 

Figuras 21 e 22: Livros Ouro 

 

Fonte: Autora, 2018 

 

Tanto os livros de ouro mostrados nas figuras 21 e 22 acima, como os livros 

de visitantes mostrado na figura 23 abaixo se diferenciam dos demais livros pela forma 

como foram confeccionados, são livros com capa em veludo, com bordados, pinturas, 

feitos com materiais de primeira qualidade. 

 

Figura 23: Livro de Registro de Visitantes 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

Percebe-se pela beleza dos livros a importância que o Clube dava em manter 

as questões financeiras referentes a doações e donativos devidamente registrados 

em livros que representavam beleza e dinheiro, pois de todos os livros encontrados 
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no acervo esses livros mencionados eram os únicos a serem confeccionados desta 

forma diferenciada. 

 

3.4 Atividades Desenvolvidas  

 

As atividades do Estágio Supervisionado II foram desenvolvidas 

exclusivamente no acervo do Clube Caixeiral da Cidade do Rio Grande, custodiado 

pelo Arquivo Público e Histórico Municipal do Rio Grande de acordo com a ordem dos 

objetivos específicos no Estágio Supervisionado I. 

Quanto a carga horária para desenvolvimento das atividades no acervo do 

Clube Caixeiral, a mesma foi cumprida conforme quadro 4 abaixo: 

 

Quadro 4: Descrição das atividades e Carga Horária 

Descrição da Atividade Carga Horária 

Higienização do Acervo 20 horas 

Aplicação do Plano de Classificação 40 horas 

Confecção dos Invólucros, acondicionamento e arquivamento 20 horas 

Elaboração do Instrumento de Pesquisa e Descrição  80 horas 

Elaboração do Relatório 20 horas 

Carga horária total 180 horas 

Fonte: A Autora, 2018 

 

3.5 Recursos   

 

Serão informados a seguir os recursos humanos e recursos materiais utilizados 

para a realização do Estágio Supervisionado II. 

 

3.5.1 Recursos Humanos 

 

Os recursos humanos utilizados no Estágio Supervisionado II foram a 

Acadêmica Berenice Souza de Azevedo, o Professor Orientador Dhion Carlos 

Hedlund e a Supervisora de Estágio no APHMRG Jussieli Martins Bastos. 

 

3.5.2 Recursos Materiais 
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Os recursos materiais, utilizados no Estágio Supervisionado II, foram 

disponibilizados em conjunto pelo APHMRG e pela acadêmica e estão dispostos no 

quadro 5 abaixo.  

 

Quadro 5: Recursos Materiais 

Materiais Quantidade Valor (R$) 

Máscaras 1 caixa 10,00 

Luvas  1 caixa 20,00 

Jaleco 1 unidade 50,00 

Invólucros para o acervo Papel sulfite branco – 

gramatura 90 - 1 bobina 

70,00 

Envelope branco Tamanho ofício 110 unidades 60,00 

Envelope branco 370x450 10 unidades 10,00 

Envelope branco 31x41 10 unidades 8,00 

Cartona branca 5 unidades 7,50 

Papel A4 1 pacote com 500 folhas 15,00 

Pincel com cerdas largas e macias 2 unidades 30,00 

Computador com acesso a internet 1 unidade 1.700,00 

Impressões  100,00 

Encadernações  20,00 

Valor Total  2.100,00 

Fonte: A autora, 2018 

 

3.6 Cronograma  
 

 

Os Quadros 6 e 7, demonstram através dos cronogramas as atividades 

desenvolvidas com suas respectivas durações de tempo, tanto do Estágio 

Supervisionado I como do Estágio Supervisionado II. 

 

Quadro 6: Cronograma do Estágio Supervisionado I 

PROJETO DE ESTÁGIO I 1º SEMESTRE/2018 

Etapas do Estágio Supervisionado I Mar Abr Mai Jun Jul 

Definição do local de estágio e escolha do acervo X     

Levantamento de Dados X     

Diagnóstico  X    

Planejamento das atividades  X X   

Definição de recursos e cronogramas   X   
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Entrega do projeto de Estágio    X  

Defesa do Projeto de Estágio    X  

 Fonte: A autora, 2018 

 

Quadro 7: Cronograma do Estágio Supervisionado II 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 2º SEMESTRE/2018 

 

Etapas do Estágio Supervisionado II Ago Set Out Nov Dez 

Higienização do Acervo X     

Aplicação do Plano de Classificação no acervo X     

Confecção dos invólucros para os documentos, 

acondicionamento e arquivamento 

X     

Elaboração do Instrumento de pesquisa e Descrição 

dos Documentos 

 X    

Elaboração do Relatório de Estágio   X   

Entrega do Relatório de Estágio Supervisionado II    X  

 Fonte: A autora, 2018 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para que a organização documental arquivística seja eficiente, se faz 

necessário alguns conceitos básicos que norteiam o tema. A arquivologia tem por 

preceitos, resumidamente, a otimização do trabalho através da gestão documental, a 

redução da massa documental acumulada através da aplicação dos planos de 

classificação e tabelas de temporalidade e a preservação dos documentos 

permanentes, assim o referido trabalho buscou aplicar, na medida do possível, estes 

preceitos, no que concerne ao acervo escolhido. 

Conforme determinado no projeto do Estágio Supervisionado I, realizado no 

primeiro de semestre de 2018, foram realizadas no Estágio Supervisionado II, ações 

arquivísticas, de acordo com os objetivos específicos, conforme segue: 

No primeiro objetivo foi desenvolvida a realização de ações de higienização 

mecânica em todo o acervo. Esta ação foi plenamente desenvolvida em conformidade 

com a descrição das atividades e carga horária, descritas no quadro 4. 

No segundo objetivo foi desenvolvida a aplicação Plano de Classificação em 

todos os documentos pertencentes ao acervo do Clube Caixeiral. Esta atividade 

também foi desenvolvida em conformidade com o prazo, porém foi mais cansativa 

tendo em vista a quantidade de documentos com diferentes tipos documentais a 

serem classificados. 

No terceiro objetivo foi realizado o acondicionamento de todos os documentos 

pertencentes ao acervo. Os quais foram colocados dentro de envelopes identificados 

por fora com etiquetas conforme modelo utilizado pelo APHMRG (Apêndice D) e 

posteriormente colocados em caixas de arquivo polionda com espelho identificando 

Grupo Funcional, função e a série correspondente e seu correto arquivamento. 

No quarto objetivo foi realizada a descrição arquivística de dois livros de Atas 

de Assembleia Geral, totalizando 140 atas. Para a produção do instrumento de 

pesquisa catálogo seletivo (Apêndice F)  foi realizada a descrição do fundo, da série 

e das Atas como item documental (Nível 5) em conformidade com a NOBRADE 

(2006). 

Ressalta-se que as atividades foram desenvolvidas em conformidade com a 

descrição das atividades e carga horária, descritas no quadro 4 e com o cronograma 

descrito nos quadros 3 e 6. 
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Destaca-se que, durante a realização do diagnóstico no acervo do Clube 

Caixeiral, foi feita a mensuração do acervo em aproximadamente 6,08 metros lineares, 

no entanto, no decorrer das atividades de higienização mecânica realizadas no 

acervo, foram encontradas em outra sala, caixas de arquivo e pastas AZ contendo 

mais documentos do Clube Caixeiral, totalizando no final das atividades desenvolvidas 

aproximadamente 7,65 metros lineares. 

As ações realizadas em cada objetivo específico estão sendo detalhadas na 

próxima Subseção. 

 

4.1 Ações de Higienização Mecânica e Conservação Preventiva 

 

Foram realizadas ações de higienização mecânica em todo acervo do clube 

caixeiral, tendo por finalidade a preservação do suporte e a garantia da segurança das 

informações constantes nesse acervo.  

Cumpre ressaltar que, tendo em vista tratar-se de um fundo fechado, todos os 

documentos constantes no acervo foram definidos como guarda permanente pelas 

arquivistas do APHMRG. Acrescenta-se que, os documentos constantes no acervo do 

Clube Caixeiral passaram por procedimentos de higienização mecânica para auxiliar 

na preservação e conservação dos mesmos.  

Foram adotadas técnicas de higienização mecânica com auxílio de material 

adequado, como pincel de cerdas macias, extrator de grampos, bem como o uso dos 

equipamentos de proteção individual - EPIs.  

O trabalho teve início pela retirada dos documentos primeiro das pastas AZ, 

posteriormente das pastas romeu e julieta e por último dos envelopes e sacos que 

continham as fichas de sócios. 

Os documentos foram separados para higienização na seguinte ordem: 

Primeiro foram higienizados todos os documentos expedidos e recebidos, 

documentos de caixa, contábeis, livros caixa, etc. Depois foram higienizadas todas as 

fichas de sócios e por último os livros de Atas, e Livros de Ouro e Registro que, tendo 

em vista o estado de fragilidade que alguns se encontravam era necessário mais 

cuidado e cautela na sua higienização. 

Todo o processo de higienização mecânica foi realizado na mesa de trabalho 

da acadêmica tendo em vista que o APHMRG não possui mesa de higienização para 

realizar tal atividade.  
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Destaca-se que, tendo em vista que os documentos estavam arquivados nas 

pastas por ano, procurou-se deixá-los na mesma ordem, por esse motivo, os 

documentos foram retirados das pastas, higienizados e colocados dentro de 

envelopes pardos por ano até que fossem classificados e posteriormente colocados 

nos invólucros corretos e devidamente armazenados no arquivo. 

Os documentos que possuíam mais de uma página foram presos por um 

barbante a fim de evitar extravio, conforme nos mostra a figura 24 abaixo. 

 

Figura 24: Documentos de caixa presos por barbante 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

Ressalta-se que foram utilizados barbantes para manter os documentos com 

mais de uma página juntos, tendo em vista que o mesmo já vem sendo utilizado pelas 

arquivistas do APHMRG. 

Foram retirados todos os grampos e clips, visando prolongar a vida dos que 

documentos, tendo em vista que a utilização desses materiais de metal, que oxidam 

com o tempo, pode causar danos a documentação, pois sua ferrugem acaba 

dificultando a leitura do documento, causando assim a perda da informação registrada 

no suporte.  
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Ressaltam-se que, quase todos os documentos do acervo estavam presos por 

clips ou grampos, alguns documentos, inclusive, estavam com marcas enferrujadas 

provavelmente causadas pela ação desses materiais impróprios, sendo que, alguns 

documentos tinham de 2 a 4 grampos conforme pode-se observar as marcas nos 

documentos constantes nas figuras 24 acima e 25 abaixo.  

 

Figura 25: Documentos com marcas de ferrugem 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

Destaca-se também, que foram realizadas ações de higienização mecânica, 

em todas as fichas de sócios do clube, as quais encontravam-se também com grande 

quantidade de clips. 

As fichas após higienizadas foram separadas em ordem alfabética, levando 

em consideração os apontamentos de Paes (2005) acerca do Método Alfabético: 

 

É o mais simples, desde que o elemento principal a ser considerado seja o 
NOME. É um método direto, porque a pesquisa é feita diretamente, não 
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sendo necessário se recorrer a um índice auxiliar para localizar qualquer 
documento. Nesse método, as fichas ou pastas são dispostas na ordem 
rigorosamente alfabética, respeitadas as normas gerais para a alfabetação, 
através de guias divisórias, com as respectivas letras. (PAES, 2005, p. 62). 
 

Seguindo a ideia de Paes (2005) as fichas foram colocadas em ordem 

alfabética por nome e foram devidamente armazenadas nas caixas forradas com 

papel sulfite branco. 

Foram feitas divisórias em papel cartona branco, por ser um papel um pouco 

mais firme para que as fichas fossem mantidas todas em ordem, e foram colocadas 

nas divisórias letras correspondentes as iniciais dos nomes. Destaca-se que, como o 

APHMRG não disponibilizou as cartonas as mesmas foram compradas pela 

acadêmica.  

Quanto as letras utilizadas para identificar as fichas por ordem alfabética são 

feitas em EVA e foram trazidas pela acadêmica, tendo em vista que a mesma possuía 

tais materiais em casa. 

Destaca-se que os materiais foram utilizados para acondicionar e organizar 

de maneira adequada o arquivo de fichas de sócios do Clube Caixeiral conforme figura 

26 abaixo. 

 

Figura 26: Fichas dos associados do Clube Caixeiral 

 

Fonte: A autora, 2018 
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Quanto a higienização dos livros de Atas pertencentes ao acervo do clube 

caixeiral, tendo em vista a fragilidade e o estado de deterioração que alguns se 

apresentavam os mesmos tiveram os invólucros de papel kraft retirados.  

Conforme pode-se observar na figura 27 abaixo, alguns livros estavam 

apresentando um estado de deterioração bem avançado, por esse motivo e, tendo em 

vista a necessidade de salvaguardar as informações constantes nos mesmos, optou-

se por retirar as capas dos livros a fim de evitar que a degradação que vem sendo 

crescente continue avançando. 

 

Figura 27: Livro com capa deteriorada 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

Foram retiradas as capas e os livros foram higienizados com pincel de cerdas 

macias, onde a higienização mecânica teve início pela parte de fora e depois dentro 

dos livros, para evitar a entrada de sujidades nos mesmos. Foram deixados com as 

capas originais somente os livros em melhor estado de conservação. 

Ressalta-se que a higienização dos livros foi mais trabalhosa tendo em vista 

que, algumas vezes, apesar das capas já estarem higienizadas as mesmas soltavam 

pequenos fragmentos que resultavam em sujidades no interior dos livros já 

higienizados. Destaca-se que somente foram removidas as capas que apresentavam 

estado avançado de degradação.  
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Os demais livros permaneceram com as capas, porém alguns, por vezes 

soltaram pequenos fragmentos. 

Cabe destacar que, quando a atividade de higienização mecânica estava 

praticamente no fim, foram localizados mais documentos do Clube Caixeiral que 

estavam armazenados em outra sala. Tratava-se de diversos ofícios e documentos 

fiscais, os quais receberam o mesmo tratamento dos documentos já mencionados. 

Após o processo de higienização, os documentos encontraram-se prontos 

para próxima etapa, onde foi realizada a aplicação do plano de classificação do 

acervo. 

Ressalta-se que o primeiro objetivo específico que trata da higienização 

mecânica foi plenamente concluído. 

 

4.2 Aplicação do Plano de Classificação 

 

Conforme já mencionado no decorrer do trabalho, o acervo do Clube Caixeiral 

não havia passado por nenhuma intervenção arquivística, por esse motivo, os 

documentos encontravam-se armazenados de maneira imprópria, ou seja, o acervo 

tinha vários tipos documentais misturados, não possuindo também identificação 

externa nas pastas. 

Um dos pontos que tornou exaustivo o processo de classificação foi o fato dos 

documentos estarem misturados, principalmente os documentos relacionados a 

finanças e recursos humanos. 

Foi necessário dedicar muita atenção a leitura dos documentos para que 

pudesse ser feita a classificação de forma correta. 

O plano de classificação utilizado pelo APHMRG é o Planos de Classificação 

e Tabelas de Temporalidade para Instituições Públicas Municipais, de autoria de 

Daise Apparecida Oliveira. O método utilizado por este plano é o funcional 

(classificação funcional). 

Destaca-se que, a classificação por função apresenta melhor a organização e 

a produção documental da instituição, mantendo também, relação orgânica entre as 

funções, séries e o órgão.  

Conforme a atividade de classificação foi sendo desenvolvida era necessário 

realizar a consulta no plano de classificação diversas vezes tendo em vista a 



101 
 

quantidade de tipos documentais diferentes, para evitar erros de classificação nesse 

processo.  

Os documentos foram classificados conforme pode ser observado abaixo: 

GRUPO FUNCIONAL: 1.0 GOVERNO 

1.0.05 Função: FORMALIZAÇÃO DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E 

CONTRATOS 

1.0.05.00.02 Minutas de atos jurídicos (inclusive atos normativos) 

1.0.06 Função: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

1.0.06.03 SubFunção: PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

1.0.06.01.03 Artigos e matérias para publicação 

1.0.06.02.05 Documentos relativos à organização de eventos (desfiles e torneios) 

1.0.06.03.06 Processos relativos a contratos de serviços técnicos especializados 

(publicidade e propaganda) 

GRUPO FUNCIONAL 2.0 ADMINISTRAÇÃO 

2.0.01 Função: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

2.0.01.00.05 Cadastro Geral de empregados e demitidos 

2.0.01.00.08 Contrato de Trabalho Pela CLT 

2.0.01.05 SubFunção: CONTROLE DE FREQÜÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO 

2.0.01.05.05 Livro Ponto 

2.0.01.05.11 Folha de Pagamento 

2.0.01.05.12 Guia de recolhimento de contribuição sindical 

2.0.01.05.14 Guia de recolhimento para o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS 

2.0.01.05.18 Relação anual de informações sociais – RAIS 

2.0.01.05.28 Declaração de imposto de renda retido na fonte - DIRF 

2.0.08 Função: ACOMPANHAMENTO DA CONSTITUIÇÃO, DESENVOLVIMENTO 

E ENCERRAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL - 

INCLUSIVE DAS EMPRESAS PÚBLICAS 

2.0.08.00.02 Atas de assembleias gerais ordinárias 

2.0.08.00.03 Atas de assembleias gerais extraordinárias 

2.0.08.00.04 Atas de reuniões de diretorias 

2.0.08.00.05 Atas de reuniões de conselhos deliberativos 

2.0.08.00.06 Atas de reuniões de conselhos fiscais 

2.0.08.00.11 Pautas de assembleias gerais ordinárias e extraordinárias 
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2.0.09 Função: GESTÃO DE SERVIÇOS INTERNOS 

2.0.09.00.03 Laudos de avaliação do CRECI 

2.0.09.00.06 Processos relativos a contratos de locação, manutenção de 

equipamentos, serviços e fornecedores (Locação de salas e materiais) 

2.0.09.00.07 Processos relativos a contratos de serviços técnicos especializados 

(Contrato) 

2.0.10 Função: COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS / 

ATIVIDADES-MEIO 

2.0.10.00.01.01 Correspondência (Ofício emitido e recebido/Autopropostas) 

2.0.10.00.01.07 Correspondência (Convites recebidos) 

2.0.10.00.01.08 Correspondência (telegramas) 

GRUPO FUNCIONAL: 3.0 FINANÇAS 

3.0.01 Função: CONTROLE DO ORÇAMENTO PROGRAMA E DO 

PLANEJAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO 

3.0.01.00.09 Processos relativos a empréstimos bancários (Contrato de empréstimo) 

3.0.02 Função: CONTROLE DA TESOURARIA 

3.0.02.00.02 Boletim mensal do fluxo de caixa (receita e despesa) 

3.0.03 Função: CONTROLE DA CONTABILIDADE 

3.0.03.00.16 Taxas de água/luz/telefone 

3.0.03.00.19 Livro Razão/ Caixa 

3.0.03.00.21 Guias FGTS, PIS 

3.0.03.00.22 Documentos contábeis 

3.0.05 Função: FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

3.0.05.00.19 Guia de recolhimento de imposto sobre serviços – ISS 

3.0.05.00.20 Processos relativos à autorização para emissão de notas fiscais/faturas 

de serviços (faturas) 

3.0.07 Função: FISCALIZAÇÃO E POSTURAS MUNICIPAIS 

3.0.07.00.02 Autos de Infração e Multas 

GRUPO FUNCIONAL: 4.0 SERVIÇOS JURÍDICOS 

4.0.01 Função: COORDENAÇÃO, CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA ATUAÇÃO 

JURÍDICA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS 

4.0.01.00.02 Processos administrativos relativos a ações trabalhistas 

GRUPO FUNCIONAL: 5.0 SERVIÇOS PÚBLICOS 

5.3.05 Função: GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
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5.3.05.00.01 Controle de orçamento e compras 

5.3.05.00.05 Notas fiscais / recibos (recibos) 

5.3.05.00.05 Notas fiscais / recibos (Notas Fiscais) 

5.3.05.00.13 Controle de Patrimônio Físico 

5.4.03 Função: PROMOÇÃO E FOMENTO DA CULTURA 

5.4.03.00.12 Registros de presença em eventos da ação cultural 

5.4.03.00.14 Ficha de Cadastro da Ação Social (Fichas de Associados) 

5.4.04 Função: GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

5.4.04.00.01 Contratos de Locação de Imóveis 

5.4.04.00.03 Contratos de Comodato 

Destaca-se que o acervo continha muitas cópias de documentos as quais 

foram separadas e apresentadas a supervisora do estágio, para confirmação de sua 

destinação. As cópias que apresentavam documentos originais foram encaminhadas 

para eliminação, porém cópia de documento que não foi encontrada a via original no 

acervo foi mantida.  

Ressalta-se que, no acervo do Clube Caixeiral foram localizados diversos 

ofícios de autopropostas de sócios. Esses ofícios foram levados ao conhecimento da 

supervisora de estágio e por determinação da mesma em conjunto com a acadêmica, 

os mesmos foram mantidos na mesma classificação dos ofícios emitidos e expedidos 

sendo identificados da seguinte forma: série 2.0.10.00.01.01 Correspondência (ofícios 

emitidos/recebidos/ autopropostas). 

Por fim, destaca-se que o segundo objetivo específico que trata de aplicar o 

plano de classificação nos documentos foi realizado em sua totalidade. 

 

4.3 Acondicionamento e arquivamento 

 

Os documentos após terem sido higienizados e classificados foram 

acondicionados em envelopes brancos por fundo e série documental, conforme nos 

mostra a figura 28 abaixo. 
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Figura 28: Documentos acondicionados nos envelopes 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

De acordo com as figuras 28 acima e 29 abaixo, pode-se observar como 

ficaram os documentos acondicionados nos envelopes e devidamente identificados 

com etiqueta contendo a função, série e número sequencial.  

 

 
Figura 29: Documentos acondicionados nos envelopes 

 

Fonte: A autora, 2018 
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Destaca-se que os ofícios de autopropostas foram arquivados de maneira 

diferente, pois seguiram a mesma ordem das fichas, ou seja, por ordem alfabética de 

nome. Desta forma, os mesmos foram acondicionados nos envelopes, devidamente 

identificados com função, série e letra representando a inicial do nome conforme pode-

se observar na figura 30 abaixo.  

 

Figura 30: Autopropostas acondicionadas 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

Cumpre salientar que, o APHMRG disponibilizou apenas envelopes pardos, 

porém tendo em vista que os mesmos são muito ácidos o que poderia acarretar em 

deterioração nos documentos, a acadêmica comprou envelopes brancos de diferentes 

tamanhos, conforme informado no quadro 5 (Recursos Materiais) com a finalidade de 

acondicionar os documentos de forma adequada possibilitando manter a integridade 

dos mesmos. 

Após o acondicionamento e identificação nos envelopes, os mesmos foram 

colocados em caixas de arquivo polionda, com espelhos contendo Grupo Funcional, 

Função, Série e Datas dos mesmos, conforme modelo de espelhos constante no 

Apêndice E.  

A identificação correta e clara permite tornar o acesso muito mais fácil e rápido 

como mostra a figura 31 abaixo. 
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Figura 31: Acondicionamento nas Caixas de Arquivo Polionda 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

Ressalta-se que, os envelopes foram colocados nas caixas de arquivo sempre 

observando a capacidade das mesmas, a fim de evitar a colocação de muitos 

documentos em única caixa, com a intenção de facilitar o manuseio destes no 

momento da pesquisa e protegendo a integridade do suporte, conforme figura 32 

abaixo. 

 

Figura 32: Envelopes acondicionados na Caixa Arquivo 

 

Fonte: A autora, 2018 
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Importante evidenciar que foram acondicionados em cada caixa, documentos 

pertencentes ao mesmo Grupo Funcional, a fim de não misturar envelopes com 

funções diferentes. 

Os livros constantes no acervo, depois de higienizados, também foram 

devidamente acondicionados. Para os livros Razão (Caixa, livros contábeis, 

financeiros e de registros) foram confeccionados invólucros com papel sulfite branco, 

conforme figura 33 abaixo. 

 

Figura 33: Livros acondicionados 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

Conforme foi observado no Projeto do Estágio Supervisionado I, a 

restauradora da FURG, Sra. Ângela Marina Macalossi foi convidada a realizar uma 

visita técnica no APHMRG a fim de auxiliar no trabalho a ser realizado nos livros. A 

referida restauradora através do seu conhecimento acerca da situação dos livros nos 

recomendou algumas ações.  

Atendendo recomendações da mesma, foram retirados os invólucros de papel 

kraft, deixando os livros que estavam em bom estado com as capas originais, fazendo 

uma sobre capa com papel sulfite branco, sem a utilização e qualquer tipo de cola, 

conforme figura 34 abaixo.  
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Figura 34: Livro acondicionado com sobre capa de papel sulfite 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

Cabe destacar, que os livros que estavam em condições muito precárias 

precisaram ter suas capas removidas, tendo em vista que os mesmos apresentavam 

lombadas totalmente deterioradas, soltando fragmentos.  

Nos livros com capas cobertas por tecidos, as mesmas estavam todas 

rasgadas e apresentavam buracos provavelmente feitos por agentes biológicos. 

Quanto aos livros que tinham capas de couro, os mesmos estavam todos rasgados, 

com partes penduradas para fora, apresentando buracos e pedaços soltos e 

pendurados.  

Para retirada das capas que estavam nas condições acima mencionadas e/ou 

piores, foi utilizado um estilete para que as mesmas pudessem ser retiradas dos livros 

sem causar danos as páginas, ficando os mesmos antes de serem acondicionados de 

acordo com a figura 35 abaixo.  
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Figura 35: Livro que teve a capa removida 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

Após retiradas as capas, alguns livros foram acondicionados dentro de 

envelopes brancos e para outros foram confeccionados invólucros com papel sulfite 

branco.  

Todos os livros foram devidamente identificados com etiquetas, como os 

demais documentos contendo a informação sobre a função, série e data do mesmo, 

sendo que os livros também tiveram a identificação por número sequencial, conforme 

pode-se observar na figura 36 abaixo.  

 

Figura 36: Acondicionamento dos Livros Atas 

 

Fonte: A autora, 2018 
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Cabe destacar que os livros foram numerados em sequência dentro da 

Função de cada um, ou seja, os livros razão foram numerados de 01 a 22 dentro da 

função 3.0.03 Controle da Contabilidade. 

Os Livros de Atas foram numerados de 01 a 12 dentro da função 2.0.08 

Acompanhamento da Constituição, Desenvolvimento e Encerramento da 

Administração Indireta e Fundacional e os livros de registro, foram numerados de 01 

a 08 dentro da função 5.4.03 Promoção e Fomento da Cultura. 

Quanto ao armazenamento dos livros, os mesmos foram armazenados dentro 

da estante, na horizontal, sendo que os livros de Atas que estão em condições mais 

frágeis foram colocados no máximo 4 livros a fim de evitar peso sobre os mesmos, 

conforme figura 37 abaixo.  

 

Figura: 37 livros armazenados no armário 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

Quanto aos demais livros, tendo em vista que os mesmos estão boas 

condições, foram armazenados em maior quantidade.  

Importante destacar que, após a realização das ações de higienização 

mecânica, bem como a classificação arquivística do acervo e o acondicionamento e 

arquivamento, os documentos foram devidamente armazenados dentro dos armários 

os quais continham os documentos antes de passarem pelas ações arquivísticas, 
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conforme mostrado nas figuras 16 e 17 do capítulo 3 “Metodologia”. Os referidos 

armários foram limpos e higienizados para receberem os documentos de volta. 

A figuras 38 e 39 abaixo, nos mostram como ficou armazenado o Acervo do 

Clube Caixeiral após passar por todas ações arquivísticas propostas no Projeto de 

Estágio, no âmbito da disciplina de Estágio Supervisionado I, realizadas na disciplina 

de Estágio Supervionado II. 

 

Figura 38: Armário contendo acervo do Clube Caixeiral 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

No armário mostrado na figura 38 acima, estão acondicionados todos os 

ofícios expedidos e recebidos, documentos fiscais, de recursos humanos, livros 

contábeis, financeiros. 
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Quanto ao armário mostrado na figura 39 abaixo, o mesmo tem armazenado 

todas as fichas de associados do Clube Caixeiral, bem como, todos os Livros de Atas 

de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, do Conselho Deliberativo, e da 

Diretoria. 

 

Figura 39: Armário contendo acervo do Clube Caixeiral 

 

Fonte: A autora, 2018 

 

Por fim, acrescenta-se que o terceiro objetivo específico que trata do 

acondicionamento e arquivamento do acervo foi realizado em sua totalidade 

ocasionando a organização do mesmo e facilitando seu acesso.  
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4.4 Descrição arquivística e elaboração do instrumento de pesquisa 

 

A finalidade deste objetivo específico foi descrever dois livros de Atas de 

Assembleia Geral do Clube Caixeiral da cidade do Rio Grande, visando a elaboração 

do instrumento de pesquisa denominado “Catálogo Seletivo”. 

Ao descrever o fundo, foi considerado como Clube Caixeiral, tendo em vista 

que o mesmo foi o órgão produtor e receptor dos documentos constantes no acervo.  

Quanto a série, a mesma foi identificada no Plano de Classificação e Tabelas 

de Temporalidade para Instituições Públicas Municipais, de autoria de Daise 

Apparecida Oliveira, dentro da Função 2.0.08 Acompanhamento da Constituição, 

Desenvolvimento e Encerramento da Administração Indireta e Fundacional – Inclusive 

de Empresas Públicas – série 2.0.08.00.02 Atas de Assembleias Gerais Ordinárias. 

Ressalta-se que o fundo e a série foram descritos de acordo com a orientação 

da Norma Brasileira de Descrição (NOBRADE, 2006), onde foram utilizadas 7 das 8 

áreas da norma. Para realizar a descrição documental, as Atas foram consideradas 

como item documental, sendo as mesmas com relação a descrição, identificadas de 

acordo com a NOBRADE no nível 5. 

Importante frisar que, segundo a NOBRADE, o Nível Dossiê (4) é obrigatório, 

porém optou-se por não inserir o mesmo por motivo de não haver Dossiês no acervo. 

Cumpre destacar que no Projeto de Estágio Supervisionado I foi informado 

que seriam utilizados sete elementos obrigatórios e sete elementos não obrigatórios , 

porém verificou-se que seriam melhor descritas as atas utilizando elementos não 

obrigatórios que não haviam sido informados, por esse motivo, para o processo 

descritivo foi aplicado a NOBRADE utilizando sete áreas de informação, sete 

elementos obrigatórios e onze elementos não obrigatórios dos vinte oito elementos 

descritivos da norma, conforme segue:  

1. Área de Identificação  

1.1 Código de Referência  

1.2 Título  

1.3 Data  

1.4 Nível de descrição  

1.5 Dimensão e Suporte 

2. Área de Contextualização  

2.1 Nome do Produtor  
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2.2 História Administrativa  

2.3 História Arquivística  

3. Área de Conteúdo e Estrutura  

3.1 Âmbito e Conteúdo  

3.2 Avaliação, eliminação e temporalidade 

3.3 Incorporações 

3.4 Sistema de Arranjo  

4. Área de Condições de Acesso e Uso  

4.1 Condições de Acesso  

6. Área de Notas  

6.1 Notas sobre conservação 

7. Área de Controle de Descrição  

7.1 Nota do Arquivista  

7.2 Regras ou Convenções 

7.3 Data da Descrição  

8. Área de Ponto de Acesso e Indexação de Assuntos 

8.1 Pontos de acesso e indexação de assunto 

A escolha pelo catálogo seletivo com instrumento de pesquisa para as atas 

do Clube Caixeiral, foi considerando a importância de possibilitar e facilitar aos 

cidadãos o acesso aos documentos mais antigos constantes no acervo do clube 

caixeiral, uma vez que as atas descritas nesse período já serviram de informação 

histórica para Doutorado e artigos e o uso do catálogo seletivo poderá evitar o 

manuseio dos documentos do fundo.  

Ressalta-se também que o catálogo seletivo consiste na descrição de um 

recorte do acervo, uma vez que o Clube Caixeiral possui 7 livros de Atas e o recorte 

escolhido foi pela descrição dos livros mais antigos de Atas de Assembleia Geral, 

totalizando 140 atas, conforme descritas no Catálogo Seletivo constante no Apêndice 

F, correspondentes a 0,23 metros lineares das Atas do Clube Caixeiral, em razão do 

valor que estes documentos possuem dentro do fundo.  

Destaca-se que a numeração das Atas descritas inicia pela Ata número 01 e 

termina na Ata nº 143, porém na sequência das atas estão faltando as de número 06, 

07 e 15 totalizando 140 atas. Ressalta-se que, foram conferidas todas as páginas do 

livro de atas e não está faltando nenhuma página, acredita-se que os números das 

atas faltantes deixaram de ser citados sem serem percebidos. 
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Outra observação relacionada a numeração das Atas é que até a Ata de 

número 70 as mesmas tinham ao lado do número da Ata a letra A, por exemplo: Ata 

1A, 2A. A partir da Ata 71 a Letra A não está mais presente. Registra-se também, que 

a Ata de número 19 foi registrada em duas reuniões diferentes sob os números 19A e 

19B. 

O catálogo seletivo está composto de introdução, descrição do fundo, da série 

e item documental em conformidade com a NOBRADE (2006), sendo esta, a norma 

que guiou a descrição arquivística.  

Destaca-se que o Catálogo Seletivo se encontra em mídia digital (CD), 

conforme Apêndice F do presente relatório. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

Ao chegar ao final do Estágio Supervisionado II, após realizar com sucesso 

cada etapa das atividades que foram propostas no âmbito do Estágio Supervisionado 

I, destaca-se a importância de ter realizado as ações arquivísticas no acervo do Clube 

Caixeiral da Cidade do Rio Grande objetivando proporcionar o acesso de forma ágil e 

eficaz ao acervo documental de um dos clubes sociais mais importantes para o 

contexto histórico, social e econômico da cidade do Rio Grande. 

Destaca-se que, para a concretização deste trabalho, o projeto de estágio 

realizado no primeiro semestre de 2018 através do levantamento de dados e do 

diagnóstico arquivístico no APHMRG, foi fundamental para identificar quais as 

atividades deveriam ser desenvolvidas no Estágio Supervisionado II. 

Sobre o primeiro objetivo específico que tratou da higienização mecânica e 

conservação preventiva, foi uma etapa que não houve nenhuma dificuldade para ser 

realizada. O processo de higienização mecânica, apesar de ser um pouco trabalhoso 

e de demandar tempo, pode ser considerado como uma atividade relativamente 

simples, mesmo considerando a grande quantidade de documentos com materiais 

metálicos como por exemplo, clips e grampos que tinham no acervo.  

Nesta etapa, o que demandou maior cuidado foram os livros tendo em vista 

que alguns apresentavam estado de deterioração bem preocupante. 

Quanto ao segundo objetivo específico que tratou da aplicação do Plano de 

Classificação nos documentos pertencentes ao acervo do Clube Caixeiral ressalta-se 

que foi a atividade com maior grau de dificuldade tendo em vista que os documentos 

estavam todos misturados dentro das pastas, o que tornou esta etapa muito exaustiva 

por causa das constantes leituras no plano de classificação para o entendimento do 

documento e colocação na série correta.  

Destaca-se que, nesta etapa foi necessário auxílio da supervisora de estágio, 

tendo em vista que muitos documentos com assuntos semelhantes, não se 

adequavam a nenhum código, foi necessário, sua ajuda para resolvermos esse 

impasse. Ressalta-se também que o plano de classificação utilizado pelo APHMRG, 

precisa ser revisto e adequado em conformidade com a instituição, pois algumas 

funções e séries não se adequam a realidade da Prefeitura Municipal do Rio Grande. 



117 
 

Quanto ao terceiro objetivo específico, para o acondicionamento foram 

utilizados papel sulfite branco para confecção dos invólucros dos livros e envelopes 

brancos para armazenamento dos documentos. A opção por esses matérias foi 

considerando que os mesmos não são ácidos e mantém a estabilidade dos 

documentos. Quanto ao armazenamento, os envelopes foram colocados em caixas 

arquivo e posteriormente organizados nos armários limpos e higienizados. 

O quarto objetivo específico foi a descrição de dois livros de Atas e posterior 

elaboração de um instrumento de pesquisa denominado “Catálogo seletivo”. Esse 

instrumento irá permitir aos usuários do arquivo uma visualização dos documentos 

mais antigos do Clube Caixeiral de forma rápida e prática e ao mesmo tempo vai 

garantir a integridade das informações constantes nos documentos originais. 

Cumpre destacar, que o objetivo geral e todos os objetivos específicos foram 

concluídos com êxito. 

A oportunidade de realizar o estágio no APHMRG além de oportunizar um 

conhecimento prático, essencial e importante, veio para complementar todo o 

aprendizado adquirido em sala de aula no decorrer destes quatro anos de qualificação 

profissional como arquivista. 

O APHMRG vem aos poucos ganhando espaço dentro da administração 

municipal. Conseguiu se reestruturar através de um novo Regimento Interno. 

Atualmente o mesmo integra o órgão central do Sistema Municipal de Arquivos – 

SISMARG, possui uma Comissão de Avaliação de Documentos que está em pleno 

trabalho, atuando nas secretarias, inclusive com aprovação do primeiro edital de 

eliminação.  

Destaca-se também que o APHMRG, no primeiro semestre de 2018 realizou 

a semana municipal de arquivos com palestras e oficinas voltadas aos servidores 

públicos com a finalidade de transmitir conhecimentos práticos na relação diária com 

os documentos. 

Apesar de todas essas vitórias do APHMRG, se faz necessário destacar a 

deficiência e a carência que o mesmo tem. Deficiência para realizar uma gestão 

documental de qualidade, não pela falta de profissional, mas sim pela falta de estrutura 

física e carência de recursos financeiros e de reconhecimento por parte dos gestores 

da instituição.  

É importante que os gestores invistam mais recursos humanos e financeiros 

na área de patrimônio documental. A PMRG possui em seu quadro de funcionários 
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apenas 5 arquivistas, destes, 2 estão no APHMRG, 01 na Secretaria de Coordenação 

de Planejamento, 01 na Secretaria de Saúde e 01 na Secretaria de Gestão 

Administrativa. O ideal seria uma arquivista em cada secretaria da PMRG, a fim de 

implementar a gestão documental em cada órgão, fazendo com que as práticas 

arquivisticas sejam realizadas no dia a dia das secretarias de forma correta, evitando 

o grande acúmulo de massa documental no APHMRG. 

O APHMRG precisa de espaço físico, pois o atual não comporta a quantidade 

de documentos que o mesmo possui. Precisa de recursos financeiros para aquisição 

de mobiliário, materiais e equipamentos. 

Cabe destacar que o APHMRG é um órgão dentro da administração municipal 

que tem como um de seus objetivos salvaguardar o patrimônio documental do Poder 

Público, portanto fica explicita a necessidade de trabalhar de maneira adequada a 

gestão documental com a implantação de políticas de gestão e preservação 

documental, mas para que isso se torne realidade é necessário, conforme já 

mencionado, de apoio da Administração Municipal em valorizar e investir no órgão 

responsável por manter viva a história de uma cidade através dos documentos. 
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APÊNDICE A – Formulário de coleta de dados 
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Formulário para coleta de dados no Arquivo Público e Histórico Municipal 
 

 
Nome da Instituição custodiadora do acervo: 
 
Nome e cargo do responsável da Instituição custodiadora do acervo: 
 
Quantas pessoas trabalham na instituição? 
 
Endereço: 
 
A instituição possui organograma?   
 
Existe Legislação na instituição? Quais? Leis, Decretos, Regimentos, etc. 
 
Qual a mensuração do acervo?  
 
A instituição possui Comissão de Avaliação de Documentos? 
 
A instituição possui Plano de classificação e Tabela de Temporalidade?  
 
Quais documentos já foram classificados? 
 
Quanto ao gênero qual a caracterização dos documentos pertencentes ao acervo?  
 
A instituição possui algum método de arquivamento?  
 
Qual o estado de conservação do acervo? 
 
Quais as condições físicas do local onde fica armazenado o acervo? 
  
O acondicionamento do acervo é adequado?  
 
O que é utilizado para o acondicionamento?  
 
Como é o mobiliário utilizado para o armazenamento do acervo?  
 
A instituição possui infraestrutura adequada e profissional habilitado para realizar 

ações para conservação, preservação e restauração do acervo?  
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento e Autorização de Uso de Imagem 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE D – Modelo de Etiquetas 
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Nome do Fundo Data: 

 
 (Função) 
 
Série 

Prazo de Guarda:  N° 
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APÊNDICE E – Modelo de Espelho para as Caixas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
RIO GRANDE – PMRG 

Arquivo Histórico do Rio Grande 

 
Nome do Fundo 
 

 
Data:  

 

 
 

GRUPO FUNCIONAL 
 
 
 
 

(Função) 
 
 
 
 

Série 
 

 
 
 
 
 

 

 
Prazo de Guarda:  
 

 
Nº  
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APÊNDICE F – Instrumento de Pesquisa 
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ANEXO I – ORGANOGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 
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