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RESUMO 

 

Este estudo trata da construção de uma Linguagem Documentária dirigida ao tratamento 

representativo da informação arquivística da Universidade Federal do Ceará (UFC).  

Delineou-se como objetivo geral analisar a aplicabilidade do “Modelo Metodológico 

Integrado para Construção de Tesauro”, de Cervantes, para a representação da informação 

arquivística da Universidade Federal do Ceará. Definiram-se como objetivos específicos: 

perquirir os fundamentos teórico-metodológicos da representação da informação arquivística; 

averiguar a relação entre a classificação arquivística e a indexação; mapear a terminologia 

adotada na documentação arquivística referente à gestão de pessoas da UFC; e construir uma 

linguagem documentária baseada no “Modelo Metodológico Integrado para Construção de 

Tesauro”, de Cervantes, para a representação da informação arquivística. Para alcançar os 

objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa aplicada e descritiva, amparada por uma 

abordagem qualitativa. A inquirição científica tem por locus a documentação de caráter 

arquivístico produzida pela UFC, referente à gestão de pessoas, sob custódia da Divisão de 

Arquivo. O corpus da pesquisa foi composto pelos tipos processuais de 2014, atinentes a 

afastamentos, concessões e licenças, totalizando 259 processos. Efetivou-se uma pesquisa 

documental em três fontes principais: Código de Classificação do Conselho Nacional de 

Arquivos, Lei n° 8.112/1990, e os tipos processuais da UFC, para coletar informações sobre o 

contexto de produção dos documentos de arquivo. Mediante a utilização da técnica da Análise 

de Conteúdo, na perspectiva de Bardin, para sistematizar e interpretar os registros coletados, 

aplicou-se o “Modelo Metodológico Integrado para Construção de Tesauro”, de Cervantes, 

para estabelecer as relações de equivalência, hierárquicas e associativas entre os termos 

coletados para a composição de um tesauro. A partir desta proposta metodológica, obtiveram-

se os seguintes resultados: embora as categorias principais tenham se mantido constantes nas 

fontes documentais examinadas, existem dissonâncias nas definições das subcategorias das 

temáticas estudadas, além de que há imprecisão nos termos utilizados pelos servidores para 

formular suas solicitações, de modo que falta clareza para definir as nuances entre 

afastamentos, concessões e licenças. Os tipos processuais gerados pela UFC demonstram que 

existe uma dificuldade dual: tanto para os servidores formularem suas demandas como para os 

profissionais da informação efetivarem a classificação arquivística. O que emergiu da análise 

foi uma dicotomia/divergência entre o que é solicitado, como é classificado e o que consta na 

legislação. Observou-se que a multiplicidade de olhares sobre o mesmo objeto pode obstar o 

alcance de uma intersecção mais integrada entre o macro e o micro universo da Universidade. 



Por intermédio da triangulação das fontes documentais, constituíram-se as categorias e 

subcategorias que alicerçaram a construção do tesauro sob o viés de Cervantes. Constatou-se 

que o “Modelo Metodológico Integrado para Construção de Tesauro”, de Cervantes, apresenta 

elementos de praticidade e flexibilidade que se adequam às especificidades do documento 

arquivístico, de modo que, em conjunto com a atividade de classificação, institui pontos de 

acesso adicionais que podem favorecer um acesso rápido e eficiente à informação. A 

flexibilidade do Modelo da Cervantes pôde também ser comprovada ao integrar-se 

harmonicamente com a Análise de Conteúdo. Conclui-se que o Modelo arquitetado por 

Cervantes contribui para o processo representacional arquivístico, sobretudo na organização 

das remissivas, incidindo na definição de relações entre as diferentes linguagens empregadas 

no âmbito de universidade pública federal. 

 

 

Palavras-chave: Representação da Informação. Informação Arquivística. Indexação. 

Linguagem Documentária. Tesauro. 



ABSTRACT 

 

It deals with the construction of a documentary language directed to the representative 

treatment of archival information of the Federal University of Ceará (UFC). The general 

objective was to analyze the applicability of Cervantes “Integrated Methodological Model for 

Thesaurus Construction” for the representation of archival information at the Federal 

University of Ceará. Specific objectives were defined: to investigate the theoretical and 

methodological foundations of the representation of archival information; investigate the 

relationship between archival classification and indexing; map the terminology adopted in the 

archival documentation regarding UFC people management; and build a documentary 

language based on Cervantes' “Integrated Methodological Model for Thesaurus Construction”, 

for the representation of archival information. To achieve the proposed objectives, an applied 

and descriptive research was conducted, supported by a qualitative approach. The scientific 

inquiry is based on the archival documentation produced by the UFC regarding the 

management of people in the custody of the Archive Division. The corpus of the research was 

composed of 2014 procedural types related to dismissals, concessions and licenses, totaling 

259 cases. Documentary research was carried out from three main sources: National Archives 

Council Classification Code, Law No. 8,112 / 1990, and UFC procedural types to collect 

information about the context of production of archival documents. Using the Content 

Analysis technique, from Bardin's perspective, to systematize and interpret the collected 

records, the Cervantes “Integrated Methodological Model for Thesaurus Construction” was 

applied to establish the equivalence, hierarchical and associative relationships between terms 

collected for the composition of a thesaurus. From this methodological proposal, the 

following results were obtained: although the main categories remain constant in the 

documentary sources examined, there are dissonances in the definitions of the subcategories 

of the studied themes, and there is imprecision in the terms used by the servers to formulate 

their requests, it is not clear how to define the nuances between remoteness, concessions and 

licenses. The procedural types generated by the UFC demonstrate that there is a dual 

difficulty: both for the servers to formulate their demands, as for the information professionals 

who perform the archival classification. What emerged from the analysis was a dichotomy 

between what is requested, how it is classified and what is in the legislation. It was observed 

that the multiplicity of looks on the same object can hinder the reach of a more integrated 

intersection between the macro and the micro universe of the University. Through the 

triangulation of the documentary sources, the categories and subcategories that formed the 



construction of the thesaurus under Cervantes bias were constituted. Cervantes' “Integrated 

Methodological Model for Thesaurus Construction” has been found to have practicality and 

flexibility elements that fit the specifics of the archival document, so that in conjunction with 

the classification activity it establishes additional access points that can be favor fast and 

efficient access to information. The flexibility of the Cervantes Model could also be proven 

by integrating harmoniously with Content Analysis. It is concluded that the model designed 

by Cervantes contributes to the archival representational process, especially in the 

organization of cross-references, focusing on the definition of relationships between the 

different languages employed in the federal public university. 

 

 

Keywords: Information Representation. Archival Information. Indexing. Documentary 

Language. Thesaurus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O homem é um ser em constante evolução e, nesse transcurso, deixa rastros pelo 

caminho. Rastros que demonstram, comprovam ou permitem compreender um determinado 

recorte temporal e espacial. Estes registros mnemônicos ultrapassam as malhas tecidas na 

oralidade, uma vez que a memória também se enraíza no concreto, no objeto, na imagem 

(NORA, 1993). A ausência de memória implicaria a impossibilidade de compor conceitos, 

conhecer e armazenar informação (SILVA et al., 2009), sobretudo conservar a informação 

materializada, isto é, um conhecimento registrado em forma escrita, seja impressa ou digital, 

em um suporte (LE COADIC, 2004). À medida que a sociedade progredia e produzia seus 

registros, sentiu-se a necessidade de se preservarem tais conhecimentos, a fim de prover 

informações para as gerações futuras. 

Não obstante o caráter milenar dos fluxos informacionais, identifica-se a primeira 

metade do século XX como o marco constitutivo da Ciência da Informação (CI). Sob a ótica 

de Saracevic (1996, p. 47), a CI se caracteriza como um campo que incide nas questões 

científicas e nas práticas profissionais dirigidas aos “problemas da efetiva comunicação do 

conhecimento e de seus registros entre os seres humanos, no contexto social, institucional ou 

individual do uso e das necessidades de informação”. Questionar e dirimir problemas que 

possam obstar a efetiva comunicação implica estudos relacionados à representação da 

informação. 

No campo da representação da informação, sobretudo no âmbito da CI e 

Biblioteconomia, o processo de indexação alude à representação e tradução dos conceitos 

identificados em um documento, por intermédio de uma linguagem documentária. Chaumier 

(1988) considera a indexação como elemento preponderante da análise documentária, posto 

que tal elemento, se inadequado, pode empecer a relação dialógica entre usuário e sistema.  

Indexar adequadamente pode propiciar, portanto, uma recuperação da informação eficaz. 

Integrantes do processo representacional, as Linguagens Documentárias confluem na 

organização do campo conceitual da representação documentária, atuando no controle das 

dispersões léxicas, sintáticas e simbólicas no decorrer do processo de análise documentária 

(DODEBEI, 2002). O tesauro, por seu turno, caracteriza-se como uma linguagem controlada, 

composta por descritores que, passíveis de combinação entre si durante a indexação, 

expressam ou traduzem noções complexas que se encontram registradas nos conteúdos dos 

documentos. 

Diante desse contexto de estudo do fenômeno informacional, evidenciamos a área 
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da Arquivologia, que possui por escopo lidar com os acervos informacionais orgânicos
2
 em 

contínua profusão. Cabe ao arquivista dirimir as redundâncias, tornar tais conjuntos (arquivos) 

eloquentes, com o intento de favorecer a imersão do(s) sujeito(s) em suas malhas 

informacionais (MENNE-HARITZ, 2005). O papel do arquivo, portanto, transcende a mera 

custódia das informações – cabe a ele organizar e promover o acesso à informação orgânica 

produzida, recebida e/ou acumulada pela sociedade. Com o advento das novas tecnologias da 

informação, e, sobretudo, a popularização da internet, a transmissão das informações se 

potencializa, ultrapassa as barreiras físicas. Com a desmaterialização do suporte e valorização 

da informação bem como o acúmulo desordenado dessas informações, surgem, entretanto, 

problemáticas que exigem atenção – particularizamos a necessidade de potencializar o acesso 

às informações mediante processos representacionais mais acurados e eficazes. 

A Arquivística abrange um rol de atividades/funções direcionadas à organização 

das informações orgânicas produzidas/acumuladas. Os teóricos da Arquivística Integrada 3 

sugerem a expressão “funções arquivísticas” para designar estas operações físicas e 

intelectuais essenciais para o tratamento da informação arquivística, quais sejam: produção; 

avaliação4, aquisição; classificação5; descrição; conservação; acesso. Em termos práticos, tais 

funções são realizadas em momentos distintos e possuem “objetivos diversos, porém, em 

última instância, quer-se, com elas, possibilitar e facilitar o acesso aos documentos ou às 

informações arquivísticas” (RODRIGUES, 2003, p. 210). 

Dentre as funções arquivísticas, a classificação tem por escopos: a manutenção do 

vínculo arquivístico, o embasamento da avaliação e descrição e a possibilidade de favorecer a 

recuperação de informações contidas nos documentos. A classificação alude a três aspectos 

essenciais: organização de documentos em um arquivo, mediante um plano/código de 

classificação; análise da informação contida no documento para identificar o(s) assunto(s) e 

atribuir um código de classificação apropriado; e determinação do nível de sigilo em 

conformidade com a legislação vigente. 

                                                 
2
 A organicidade, uma das características basilares da informação arquivística, alude à relação “natural entre 

documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora” (BRASIL, 2005, p. 127). 
3
 Salientamos a perspectiva da Arquivística Integrada, notadamente os teóricos Couture, Rousseau e Ducharme, 

que foram pioneiros em referenciar não o documento, mas a “informação orgânica registrada como uma infor-

mação de natureza arquivística” (LOPES, 2009, p. 118).  Sob o viés tradicional da área, a informação era consi-

derada uma mera consequência do documento arquivístico, contudo, mediante as construções conceituais dos 

teóricos de Québec, a informação orgânica se configura como o objeto de estudo em substituição ao documento 

de arquivo (TOGNOLI; GUIMARÃES, 2011). 
4
 A avaliação se refere ao processo de “análise dos documentos de arquivo, que estabelece os prazos de guarda e 

destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos” (BRASIL, 2005, p. 41). 
5
 A classificação incide na análise e “identificação do conteúdo de documentos, seleção de categoria de assunto 

sob a qual sejam recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos” (BRASIL, 2005, p. 49). 
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A representação da informação no contexto da Arquivologia abarca as funções de 

classificação e descrição. A indexação, contudo, é pouco discutida enquanto elemento desse 

processo representacional. Sousa e Araújo Júnior (2017) defendem que a indexação, em 

conjunto com a classificação, pode contribuir para a construção de pontos de acesso 

adicionais, e, por conseguinte, favorecer os processos de busca e recuperação da informação. 

Consoante Barros (2016), a indexação, enquanto componente de um processo amplo de 

representação do conteúdo de um documento de arquivo, é ainda pouco utilizada no contexto 

teórico-metodológico da Arquivística, e acrescenta que, quando empregada, a indexação 

ocorre de modo improvisado e incongruente. Nesse sentido, podemos inferir que, assim como 

a indexação, a construção de linguagens documentárias é temática pouco estudada no campo 

arquivístico. 

Mister se faz ressaltar que o documento arquivístico se configura como a 

materialização das funções/atividades de um organismo, trata-se de um elemento de prova da 

consecução dessas atividades. Dessa forma, o Arquivo deve refletir o funcionamento da 

instituição, ou seja, as funções/atividades que subjazem a gênese documental. Percebemos 

que, na organização da informação arquivística, a ênfase não incide no item documental, mas 

no contexto que o produziu. Mediante o profundo conhecimento da instituição e seu entorno, 

é possível obter os subsídios para a representação da informação arquivística. 

No que se refere à documentação produzida por órgãos públicos, cada documento 

produzido no exercício da função pública é arquivístico e, dessa forma, encontra-se amparado 

pelas leis de arquivo e patrimônio na esfera nacional e internacional (PAVEZI, 2010).  

Atinente à documentação produzida e acumulada por uma instituição pública de ensino 

superior, como a Universidade Federal do Ceará (UFC), esta acumulou ao longo de sua 

trajetória um inestimável acervo que materializa os fatos que comprovam sua história, seu 

contributo para o desenvolvimento do conhecimento humano. É preciso conhecer o valor 

intrínseco deste acervo – fonte de enriquecimentos científico e cultural – municiar o 

tratamento dessas informações e promover seu acesso. Este conjunto documental apresenta 

uma miríade de informações que retrata as seguintes temáticas: processos administrativos 

referentes à atividade-meio (administração geral, pessoal, finanças, aquisição de recursos 

materiais etc.) e à atividade-fim (ensino, pesquisa e extensão). 

Na estrutura organizacional da UFC, a Divisão de Arquivo da Pró-Reitoria de 

Planejamento e Administração (DIARQ/PROPLAD) tem por missão o controle, a organização, 

preservação e disponibilização de acesso aos documentos que foram produzidos pelos mais 

diversos setores da Universidade e que se encontram sob sua custódia. Ademais, desenvolve 
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atividades referentes ao aperfeiçoamento da gestão documental e à constituição de bases para 

a implantação de sistemas informatizados, atuando junto a outros setores no acompanhamento 

e administração do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
6
 que foi implantado na UFC em 

janeiro de 2018. Enquanto arquivista atuante na gestão dos documentos da Universidade, 

tivemos a oportunidade de observar a perceptível a necessidade de fomentar meios de 

aprimorar a representação das informações arquivísticas, com o intuito de favorecer o 

atendimento das demandas dos usuários da instituição. 

A produção documental na UFC é profusa e complexa. Apesar disso, ainda não foi 

arquitetada uma política de gestão documental, tampouco se definiram métodos para a 

representação das informações. Considerando que a literatura arquivística concernente à 

indexação e/ou construção de linguagens documentárias é ainda incipiente, ponderamos que a 

conjugação entre os distintos campos de conhecimento – como a Biblioteconomia e a Ciência 

da Informação – é imprescindível para definir métodos que norteiem a análise e extração dos 

elementos a serem considerados quando da representação da informação e composição de 

linguagens documentárias – notadamente o tesauro –, considerando as especificidades do 

objeto informacional arquivístico. 

Para os propósitos desta pesquisa, elegemos a perspectiva de Cervantes (2009) 

para a constituição de um tesauro. A autora realizou um exaustivo estudo teórico-

metodológico acerca da construção desse instrumento – o tesauro –, com o intento de 

averiguar a integração da Terminografia para seu desenvolvimento. Ao final de sua 

investigação, Cervantes apresenta o “Modelo Metodológico Integrado para Construção de 

Tesauro”, que aprimora a identificação e seleção de conceitos, sistematizando as etapas 

necessárias para sua construção. 

Precisamos salientar que, além de analisar o conteúdo do item documental, faz-se 

necessário estudar e reconstituir o contexto de produção desses documentos, pois que a 

informação contextual se configura como elemento fundamental para a representação de 

documentos de arquivo. Diante da conjuntura atual de uso massivo de tecnologias da 

informação para a produção de documentos, rever ou redimensionar a teoria e metodologia 

arquivística é essencial, a fim de corresponder às demandas informacionais da sociedade. 

                                                 
6 Em conformidade com o disposto no Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, que dispõe sobre o uso do 

meio eletrônico para a realização do processo administrativo nas esferas dos órgãos públicos e entidades da 

administração pública federal, o governo federal lança um projeto amplo denominado Processo Eletrônico 

Nacional (PEN). O PEN abarca três ações fundamentais: o Protocolo Integrado, o Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) e o barramento de Integração do SEI. 
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Construir representações mais consistentes da informação arquivística se torna imprescindível. 

Por conseguinte, delineamos a seguinte problemática: De que modo o “Modelo 

Metodológico Integrado para Construção de Tesauro”, de Cervantes, pode contribuir 

para a representação da informação arquivística na Universidade Federal do Ceará? 

Como objetivo geral, pretendemos analisar a aplicabilidade do “Modelo 

Metodológico Integrado para Construção de Tesauro”, de Cervantes, para a 

representação da informação arquivística da Universidade Federal do Ceará. O alcance 

desse desígnio dar-se-á mediante os seguintes objetivos específicos: 

a) Perquirir os fundamentos teórico-metodológicos da representação da 

informação arquivística; 

b) Averiguar a relação entre a classificação arquivística e a indexação; 

c) Mapear a terminologia adotada na documentação arquivística referente à 

gestão de pessoas da UFC; 

d) Construir uma linguagem documentária baseado no “Modelo Metodológico 

Integrado para Construção de Tesauro”, Cervantes (2009), para a representação da 

informação arquivística. 

É relevante ampliar as discussões atinentes à temática da indexação e construção 

de linguagens documentárias no âmbito dos acervos arquivísticos, uma vez que a 

configuração da representação das informações contidas em documentos de arquivo como um 

problema para a área Arquivística é ainda incipiente, pouco estudada, sobretudo no que diz 

respeito aos processos indexais (BARROS, 2017; RODRIGUES, 2003). Acreditamos que este 

trabalho científico possa assistir futuras investigações e questionamentos acerca da 

aplicabilidade dos tesauros, enquanto elemento em um processo amplo de representação da 

informação de arquivos e, consequentemente, da sistematização de políticas de indexação que 

aprimorem a representação da informação arquivística, visando tornar mais eficazes os 

processos de busca e recuperação da informação. 

Seguindo este transcurso de ideias, ressaltamos que, para a autora, esta inquirição 

científica pode cooperar para o amadurecimento científico, para a identificação de novas 

problemáticas e sistematização de pesquisas vindouras. Ademais, pode fornecer ferramentas 

teóricas e metodológicas que subsidiem o exercício do labor arquivístico. Aspiramos que esta 

investigação transcenda as fronteiras do contributo para a autora e para o campo científico, 

abrangendo também um fim social – acolher os anseios informacionais da sociedade. 

A presente dissertação se encontra estruturada em sete capítulos. Na Introdução, 

situamos o nosso objeto de estudo no contexto da CI, delimitamos a nossa problemática, 
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objetivos e a justificativa para a consecução dessa pesquisa. No capítulo segundo, o 

instrumental metodológico que subsidia o desenvolvimento dessa investigação é 

pormenorizado. 

O capítulo terceiro tem por intuito aprofundar os estudos teórico-conceituais 

acerca das correlações entre indexação e o processo representacional no âmbito da 

Arquivística. Defendemos estudos/pesquisas que ensejem o aprofundamento epistemológico e 

teórico da área Arquivística em conjunção com a CI, a fim de desenvolver conceitos e 

métodos que possibilitem a organização e o acesso à informação arquivística para quem dela 

necessitar. 

No quarto capítulo, ponderando as discussões estabelecidas no capítulo terceiro, 

passaremos a cotejar discursos abalizados pelos autores acerca da política de indexação e 

linguagens documentárias, especificando o “Modelo Metodológico Integrado para Construção 

de Tesauro”, de Cervantes.  Acreditamos que a CI pode conceder aporte teórico para o campo 

Arquivístico, a fim de robustecer o quadro teórico referente à representação da informação 

orgânica tendo em vista os contributos da indexação e linguagens documentárias. 

No Capítulo 5, apresentamos e discutimos os dados coletados nas fontes 

documentais elegidas conforme a perspectiva de Bardin (2011). Mediante a definição das 

categorias e subcategorias, com o aporte da Análise de Conteúdo, explicitamos, no Capítulo 6, 

a aplicação do Modelo de Cervantes, expondo o estabelecimento das relações entre os 

descritores, como também o tesauro construído em sua integralidade. 

Na Conclusão, discorremos sobre os resultados alcançados, tendo em vista os 

objetivos propostos e a questão norteadora da pesquisa. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A principal finalidade do ato de pesquisar é desvendar ou até mesmo instituir fatos 

acerca de uma área particular de conhecimento. A pesquisa é, pois, uma atividade que visa 

auxiliar no intento de inquirição/apreensão da realidade. Por conseguinte, com o intento de 

sistematizar a condução da pesquisa proposta – analisar a aplicabilidade do “Modelo 

Metodológico Integrado para Construção de Tesauro”, de Cervantes, para a representação da 

informação arquivística da Universidade Federal do Ceará – explicitamos a seguir os 

elementos que compõem o instrumental metodológico. 

 

2.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Abordagens e recursos metodológicos diversos se encontram a postos para 

amparar as novas descobertas. Desse modo, com o intento de alcançar o objetivo proposto, 

optamos por uma pesquisa aplicada, descritiva e documental, amparada por uma abordagem 

qualitativa. Consoante Thiollent (2009 apud FLEURY; WERLANG, 2017, p. 11), a pesquisa 

aplicada se concentra nos problemas presentes no desencadear das funções e atividades das 

instituições, organizações, grupo e/ou atores sociais, possibilitando a elaboração de 

diagnósticos, identificação de problemas e a busca por soluções. 

Entre as características imbricadas na pesquisa aplicada, Fleury e Werlang (2017, 

p. 12), destacam as seguintes: 

 

•A pesquisa aplicada pode atender a múltiplos grupos de interesse; 
•A pesquisa aplicada requer rigor (na definição do problema, no desenho, na 

metodologia adotada, quanto à possibilidade de ser refutável, e na análise dos 

resultados), e relevância (que envolvem impactos e outros efeitos); 
•A dimensão ética é fundamental para a pesquisa aplicada; 
•A pesquisa aplicada pode se valer de diferentes procedimentos metodológicos; e 
•A geração de impacto da pesquisa aplicada vai além da dimensão acadêmica de 

divulgação do conhecimento científico, abrangendo várias outras dimensões. 

  

Ressaltamos que este trabalho dissertativo envolve, de fato, outras dimensões para 

além de um constructo de cunho científico/acadêmico, pois que resulta na configuração de 

uma linguagem documentária (tesauro) que possa contribuir para o tratamento representativo 

da informação arquivística custodiada pela Divisão de Arquivo da Universidade Federal do 

Ceará. 

Concernente à abordagem, escolhemos a perspectiva qualitativa, que se 

caracteriza como um estudo minucioso de um fato, objeto, ator social, grupos de pessoas e/ou 
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fenômenos da realidade, visando “buscar informações fidedignas para se explicar em 

profundidade o significado e as características de cada contexto em que se encontra o objeto 

de pesquisa” (OLIVEIRA, 2007, p. 60). Os dados quantitativos não serão contemplados pelo 

estudo, além de que a amostra que será analisada não seguirá critérios quantitativos para sua 

delimitação, foram as funções/atividades que subjazem a gênese documental, em consonância 

com o código de classificação do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), que 

compuseram a diretriz essencial para demarcar o conjunto documental a ser analisado. 

Quanto ao tipo, realizamos uma investigação descritiva, que, conforme 

Richardson (1999, p. 66), define-se como “aquela que deseja descrever as características o 

fenômeno”. A composição de um tesauro no contexto da informação arquivística requer uma 

compreensão das nuances do objeto de estudo, a fim de identificar e extrair os registros que 

representem de modo consistente o contexto e o conteúdo dos documentos a serem tratados de 

modo científico e técnico. 

Elegemos a pesquisa bibliográfica para a obtenção de dados, com a finalidade de 

esclarecer a problemática desta pesquisa e alcançar os seguintes objetivos específicos: 

a) Perquirir os fundamentos teórico-metodológicos da representação da informação 

arquivística; 

b) Averiguar a relação entre a classificação arquivística e a indexação; 

A pesquisa bibliográfica permite “ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” (GIL, 2009, p. 

45). Estudamos obras referentes às seguintes temáticas: ciência da informação; informação 

arquivística; representação da informação, particularizando a indexação; e linguagens 

documentárias. Fundamentamo-nos, sobretudo, em Chaumier (1988), Lancaster (1993), Gil 

Leiva (2008), Fujita (2012), Carneiro (1985), Cintra (2002), Lara (1993), Dodebei (2002), 

Currás (1995, 2010), Campos (2001) e Cervantes (2009). para estabelecer os alicerces 

teóricos deste estudo. 

Para as referências que aludissem à congruência entre indexação e informação 

arquivística, realizamos buscas no Portal de Periódicos da Capes. Tendo em vista que as 

publicações referentes à indexação são incipientes na literatura arquivística, optamos a priori 

por não incluir os termos “linguagem documentária” ou “tesauro” nas buscas, dirigindo o foco 

nas produções atinentes à indexação no contexto arquivístico de modo mais abrangente, a fim 

de detectar se a construção de linguagens documentárias/tesauros é mencionada nos textos. 

Dessa maneira, escolhemos como fonte de dados o Portal de Periódicos da Capes, 

logado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), pois que congrega inúmeras bases de 
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dados de diversas áreas de conhecimento. Utilizamos a opção da busca avançada e, no 

preenchimento dos campos, fizemos uso de estratégias de truncagem (*) e operador booleano 

(AND), na combinação dos dois descritores, da seguinte maneira: “indexa*” como termo 

“exato” no “título”, juntamente com “arquiv*” em “qualquer parte do texto”. Como a nossa 

pesquisa inclui o estudo da relação entre indexação e arquivística, a presença de ambos os 

termos nas referências recuperadas é essencial para a pertinência dos resultados. 

Definimos como critérios de inclusão e exclusão: artigos em português publicados 

nos últimos cinco anos, que, de fato, apresentassem discussões concernentes à indexação no 

contexto arquivístico. Em seguida, aplicamos os filtros “artigo” e escolhemos o “idioma” 

português. Optamos por não utilizar o filtro “revisado por pares”, pois que o resultado da 

busca se tornou nulo. Assim, realizamos a análise do título e do resumo dos artigos 

recuperados. Como critério para a avaliação dos artigos, optamos por um viés qualitativo, 

enfatizando apenas o referencial teórico do estudo, com o intento de selecionar os trabalhos 

pertinentes a nossa investigação. Entre os artigos que compuseram o banco final dessa 

pesquisa, destacamos os estudos de Sousa e Araújo Júnior (2013, 2017), Barros (2016) e 

Medeiros et al.(2017). 

Ademais, na investigação nas fontes bibliográficas, realizamos uma pesquisa 

documental. Também denominada de fontes primárias (adquiridas pelo próprio autor da 

pesquisa, que ainda não foram interpretadas), a pesquisa documental abrange documentos 

escritos ou não, produzidos depois ou no momento em que o fato ou fenômeno sucede 

(LAKATOS; MARCONI, 1991). Para os fins desta pesquisa, selecionamos um conjunto 

documental produzido e/ou recebido pela UFC no transcurso de suas atividades referentes à 

gestão de pessoas. Haja vista a necessidade de respeitar o caráter de fidedignidade dos 

documentos arquivísticos, seguimos a preceituação de Lakatos e Marconi (1991) quanto à 

qualificação dos tipos documentais eleitos. Desse modo, analisamos os tipos processuais da 

UFC em conjunto com outros documentos oficiais
7
 (normativas internas da Universidade e 

instrumentos técnicos de outras instituições) e documentos jurídicos
8
 (legislação federal), a 

fim de subsidiar a coleta de informações acerca do contexto de produção dos registros 

documentais e favorecer a verificação dos termos. 

. 

 

                                                 
7
 Segundo Lakatos e Marconi (1991), os documentos oficiais tratam dos atos individuais ou da vida política de 

alcance municipal, estadual ou nacional. Fonte mais fidedigna de dados. 
8
 Os documentos jurídicos testemunham os problemas sociais e a forma como uma sociedade regula o compor-

tamento de seus membros e problemas sociais (LAKATOS; MARCONI, 1991). 
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2.2 Universo e Amostra 

 

Esta perscrutação científica tem por locus de estudo a documentação de caráter 

arquivístico produzida e acumulada pela UFC e custodiadas pela Divisão de Arquivo. 

Partimos do plano de classificação do CONARQ (que ordena as funções/atividades), para 

definir o contexto de produção e efetuar a delimitação da amostra. Desse modo, optamos pela 

subclasse 020 (Pessoal), que se refere aos documentos relativos aos direitos e obrigações dos 

servidores lotados no organismo em questão – trata-se dos documentos de maior demanda 

pelos usuários da UFC. Dentro desta subclasse, particularizamos as temáticas de 

“Afastamentos” (código 024.4), “Concessões” (código 024.91) e “Licenças” (código 024.3). 

Como nem toda a documentação sob a guarda da Divisão de Arquivo recebeu o 

tratamento arquivístico adequado, escolhemos todos os processos do ano de 2014, que já se 

encontram classificados, relativos a Afastamentos, Concessões e Licenças. Os corpora da 

pesquisa foram compostos pelos seguintes quantitativos de processos: 46 sobre afastamentos; 

30 de concessões; e 183 que versam sobre licenças, totalizando 259 processos. 

e) Mapear a terminologia adotada na documentação arquivística referente à 

gestão de pessoas da UFC; 

f) Construir uma linguagem documentária baseado no “Modelo Metodológico 

Integrado para Construção de Tesauro”, Cervantes (2009), para a representação da 

informação arquivística. 

 

2.3 Perspectivas de Análise de Dados 

 

Para a consecução dos objetivos específicos de mapear a terminologia da 

documentação selecionada e de construir o tesauro, junto à aplicação do “Modelo 

Metodológico Integrado para Construção de Tesauro” de Cervantes (2009), utilizamos a 

técnica da Análise de Conteúdo na perspectiva de Bardin, a fim de subsidiar a análise dos 

documentos arquivísticos. Consoante Bardin (2011, p. 44), a análise de conteúdo se configura 

como: 

 
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. [...] A intenção da 

análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção (ou, eventualmente, de recepção). 

 

Bardin (2011) pontua que esta técnica abarca três etapas: pré-análise; exploração 
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do material; tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Essa técnica de análise 

contribuiu para a compreensão e definição das categorias e subcategorias dos conteúdos 

materializados nos processos administrativos referentes à gestão de pessoas. Dessa forma, a 

técnica da análise de conteúdo viabilizou o tratamento analítico dos dados coletados, a fim de 

tornar possível o cruzamento das informações de forma mais objetiva e sistemática. 

A pré-análise consistiu na seleção das fontes documentais e leitura flutuante para a 

definição das 3 (três) categorias principais, que foram extraídas do Código de Classificação 

do CONARQ – instrumento de uso obrigatório para o tratamento da documentação pública 

arquivística. O Código do CONARQ se configurou como o indicador basilar para a 

categorização dos conteúdos. 

Quanto à fase de exploração do material, Bardin (2011, p. 130) explicita que a 

unidade de registro é entendida como uma unidade de significação que será codificada e 

“corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando a [sic] 

categorização e a contagem frequencial”. Assim, como a ênfase da pesquisa são os termos 

utilizados para nomear as funções/atividades que geraram os documentos, esse olhar guiou a 

exploração do material na execução das operações de enumeração e codificação das unidades 

de registro e unidades de contexto identificadas. Como critérios para a enumeração, 

consideramos a presença, ausência e a frequência dos registros. 

No que concerne à etapa de tratamento dos resultados, inferências e interpretação, 

apresentamos os registros coletados nas fontes documentais selecionadas (Código de 

Classificação, Lei n° 8.112/1990 e documentação da UFC) em quadros. Tendo em vista o 

objetivo do trabalho de construir uma linguagem documentária representativa da 

documentação pública arquivística, as fontes documentais prevaleceram em detrimento das 

categorias principais (afastamentos, licenças e concessões), para a definição da sequência 

lógica de análise, em razão de que as fontes se configuram como elemento principal de 

alicerce para a composição do tesauro. Dessa forma, percebemos como cada uma das fontes 

documentais trata as categorias, funcionando como instrumentos teóricos para análises, 

recortes e supressões de significados para a constituição das categorias e subcategorias que 

embasam a construção do tesauro. 

Considerando estes procedimentos metodológicos, efetuamos a aplicação do 

“Modelo Metodológico Integrado para Construção de Tesauro”, de Cervantes (2009). Este 

Modelo estipula uma sequência lógica de cinco etapas essenciais para a composição de um 

tesauro atinente à área pretendida: 
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a) Trabalho preliminar (estabelecimento das orientações gerais); 

b) Método de compilação; 

c) Registro de termos; 

d) Verificação de termos; 

e) Forma de apresentação de um tesauro. 

A partir das categorias e subcategorias definidas pela análise de conteúdo nas 

fontes documentais, os termos coletados foram organizados de modo a explicitar as relações 

hierárquicas, associativas, de equivalência, entre os descritores selecionados. 

Ressaltamos que, na UFC, é aplicada a conjunção entre a metodologia de 

Cervantes e a Análise de Conteúdo na perspectiva de Bardin com o intento de investigar a 

problemática da escolha do domínio e subdomínio quando na composição de linguagens 

documentárias. Conforme Cavati Sobrinho, Fujita e Morais (2017), é fundamental a 

compreensão dos conceitos atinentes a “domínio” e “subdomínio” a fim de não comprometer 

a construção das linguagens documentárias. Desse modo, os autores sugerem aprofundar o 

estudo da técnica de Análise de Conteúdo para integrar as normas existentes que embasam a 

constituição dessas linguagens. 

Assim sendo, realizamos o estudo do fenômeno em tela com o subsídio da Análise 

de Conteúdo, com o intento de identificar os elementos necessários para a construção de um 

tesauro no contexto dos registros informacionais arquivísticos, em consonância com a 

perspectiva de Cervantes (2009). 
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3 REPRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO: ENLACES ENTRE CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO E ARQUIVOLOGIA 

 

Uma ideia, um pensamento, uma solução. São inúmeras as informações 

produzidas e acumuladas pelo homem no decorrer de sua trajetória. Independentemente de se 

entender a passagem do tempo de modo linear, é indubitável que os registros/rastros deixados 

pelos indivíduos comprovam ou, ao menos, possibilitam compreender o passado e, talvez, 

fornecer pistas para ações futuras. Figura, entre os desígnios da Ciência da Informação (CI), 

compreender o fenômeno informacional e, nesse sentido, propomos uma breve discussão 

sobre seu surgimento, características, além de algumas conceituações de “informação”. 

A tessitura de reflexões sobre os embasamentos teóricos da Ciência da Informação 

requer o aporte da Teoria do Conhecimento, que tem por finalidade investigar a possibilidade 

(limites), a origem (fonte) e a essência (definição) do conhecimento. Examinar a essência do 

conhecimento implica averiguar a relação entre o sujeito e o objeto e, neste sentido, Hessen 

(1999) aponta algumas correntes epistemológicas, das quais se destacam o objetivismo e o 

subjetivismo: 

 
Segundo o objetivismo, o elemento decisivo na relação do conhecimento é o objeto. 

O objeto determina o sujeito. Este deve ajustar-se àquele. O sujeito, de certo modo, 

incorpora, copia as determinações do objeto. Isso pressupõe que o objeto se coloque 

diante da consciência cognoscente como algo pronto, em si mesmo determinado. [...] 

os objetos são algo dado, apresentando uma estrutura totalmente definida que será 

[...] reconstruída pela consciência cognoscente (HESSEN, 1999, p. 70). 

 

E quanto ao subjetivismo, Hessen (1999) explana que: 

 
O subjetivismo, ao contrário, tenta ancorar o conhecimento humano no sujeito. 

Desloca o mundo das idéias, essa encarnação dos princípios do conhecimento, para 

o sujeito. O sujeito apresenta-se para ele como o ponto no qual a verdade do 

conhecimento humano está [...] suspensa (HESSEN, 1999, p. 72). 

 

No objetivismo, o objeto se refere a algo definido que pode ser reconstruído na 

consciência do sujeito. No subjetivismo, a ênfase é o sujeito, o conhecimento se 

fundamentaria em sua consciência, logo não haveria objetos externos à sua consciência. Com 

base nessa perspectiva, é possível suscitar alguns questionamentos epistemológicos 

concernentes ao fenômeno informacional, sobretudo quanto a seus aspectos de objetividade e 

subjetividade. 

Araújo (2014a) expõe que, conquanto seja possível identificar elementos 

constitutivos da CI desde a consecução dos primeiros registros materiais da ação humana, 

costuma-se demarcar a década de 1960 como o período de surgimento e consolidação da área. 
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Araújo (2014a) assinala três principais características da área: uma ciência pós-moderna; uma 

ciência humana e social; uma ciência interdisciplinar. A interdisciplinaridade na CI implicaria: 

[...] fazer dialogar, dentro dela, as contribuições das diferentes áreas de 

conhecimento. Assim, direcionados pela especificidade do olhar informacional 

promovido pela CI, conceitos oriundos de áreas díspares como Psicologia, 

Linguística, Computação, Sociologia e outras são ressignificados na CI, num 

processo de apropriação que é, ele próprio, a dinâmica interdisciplinar da área 

(ARAÚJO, 2014a, p. 14). 

 

O atributo da interdisciplinaridade na CI suscita a interlocução entre diversos 

campos do conhecimento, a fim de elucidar as facetas que permeiam o fenômeno 

informacional – aspectos objetivos e subjetivos. No transcurso do desenvolvimento da área e 

fortalecimento de seus alicerces teórico-metodológicos, inúmeras abordagens foram 

delineadas para investigar o fenômeno: “modelos de compreensão distintos, campos de estudo 

diversos, variados objetos empíricos têm evidenciado a inexistência de um corpo teórico 

unificado e acabado” (ARAÚJO, 2014a, p. 27). Essa ausência de consenso não se configura, 

entretanto, como empecilho ao desenvolvimento da área, ao contrário, favorece/potencializa 

as averiguações, a constituição de novos instrumentais metodológicos para compreender o 

fenômeno em questão. 

No campo da Ciência da Informação, há uma pluralidade de teorias e conceitos 

para compreender o fenômeno informacional. Consoante Capurro e Hjørland (2007, p. 193): 

 
[...] a distinção mais importante é aquela entre informação como um objeto ou coisa 

(por exemplo, número de bits) e informação como um conceito subjetivo, 

informação como signo; isto é, como dependente da interpretação de um agente 

cognitivo. 
 

Complementar a tais explicações, Araújo (2014a) evidencia os traços distintivos 

entre o objetivismo e subjetivismo no conceito de informação: a informação como fenômeno 

objetivo se refere ao conteúdo objetivo do documento, incide na transferência física e no uso 

de tecnologias de processamento; já a informação como fenômeno subjetivo se refere àquilo 

que alteraria a estrutura do conhecimento do sujeito. 

Zins (2011), por sua vez, ao analisar a essência da CI, apresenta uma discussão 

acerca dos seus conceitos basilares (dado, informação, conhecimento), e, nesse sentido, 

defende que o campo “Ciência da Informação” deveria ser denominado “Ciência do 

Conhecimento”: 

Dados são frequentemente concebidos como matéria prima para a informação, que é 

frequentemente concebida como matéria prima para o conhecimento. Conhecimento 

é a construção de ordem superior. Se este é o caso e a “Ciência da Informação” lida 

com todos os três, então ela deve ser chamada de “Ciência do Conhecimento” ao 

invés de “Ciência da Informação”.  Note que “Ciência do Conhecimento” pode 

explorar conhecimento e seus elementos essenciais - informação e dados - mas a 
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“Ciência da Informação” não pode explorar conhecimento, pois este é de uma ordem 

superior. (ZINS, 2011, p. 155-156). 

 

Zins (2011) esclarece que o “conhecimento subjetivo” alude ao pensamento, algo 

construído no mundo interno do sujeito, enquanto que o “conhecimento objetivo” existe no 

mundo externo do indivíduo, trata-se do conhecimento como um objeto ou coisa.  Conceber a 

informação como algo objetivo ou subjetivo? Quiçá averiguar a complementaridade entre as 

diferentes abordagens. Entender os limites e as possibilidades das perspectivas existentes. Em 

linhas gerais, Dal’Evedove e Fujita (2013) delineiam os principais paradigmas da CI: 

 
[...] a Ciência da Informação nasce em meados do século XX como um paradigma 

físico, relacionado com a Teoria da Informação e diretamente associado à tecnologia, 

aos contextos de informação e à transmissão de mensagens [...]. [...] Posteriormente, 

assenta-se o paradigma cognitivo, no qual o sujeito deixa de ser um mero receptor 

passivo de informação e passa a atuar como um agente ativo entre a estrutura de 

informação e a estrutura conceitual própria. Por fim, tem-se o paradigma 

pragmático e social [...], no qual a informação é tratada como matéria-prima básica 

que permite a geração de conhecimento, este último incorporado/inerente a um 

sujeito cognoscente. Neste, a geração de novos conhecimentos depende da 

assimilação de um sujeito e, consequentemente, de seu compartilhamento com 

outros, pois os paralelos dependentes – informação e conhecimento – apenas passam 

a ser funcionais quando utilizados e compartilhados no meio social. 

(DAL’EVEDOVE; FUJITA, 2013, p. 71-72, grifo nosso). 
 

No âmbito da representação da informação, Araújo (2014b) expõe que, a partir do 

final da década de 1970, se fortalece a influência das teorias cognitivas nesse campo de estudo, 

sobretudo na construção de linguagens de representação considerando as estratégias 

cognitivas dos usuários. Desta feita, o autor menciona algumas tendências contemporâneas, 

como: 

[...] a construção de sistemas de classificação a partir de uma perspectiva 

sociocultural, considerando as características de comunidades de interpretantes. Essa 

linha de pesquisa foi inaugurada com os estudos em “análise de domínio”, utilizando 

a noção de “comunidades discursivas” para se entender a maneira como diferentes 

agrupamentos produzem seus próprios critérios de organização e representação da 

informação (ARAÚJO, 2014b, p. 61). 

 

Considerando este panorama cognitivo, Dal’Evedove e Fujita (2013) esmiúçam o 

contributo das teorias cognitivas para fortalecer os alicerces epistemológicos da CI. As autoras 

defendem que os estudos cognitivos não devem se restringir ao entendimento do usuário, mas 

devem abarcar também o profissional que atua no tratamento da informação: 

 
Toma-se por base a prerrogativa de que a compreensão da cognição humana dos 

profissionais na condição de sujeitos cognoscentes pode promover melhorias no 

processamento da informação nos diferentes domínios em que se apresenta. 

Adicionalmente, tem-se a cognição como um conhecimento necessário para que o 

profissional da informação compreenda e delineie a trajetória lógica de construção e 

apreensão do conhecimento (DAL’EVEDOVE; FUJITA, 2013, p. 70). 
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Seguindo esse percurso de estudar o profissional que atua nas atividades de 

representação da informação, Borges et al. (2003, p. 14) explicitam que: 

 
[...] a literatura relativa ao tratamento de informação e à análise documental mostra 

explicitamente suas bases nas ciências cognitivas. Isto pode ser observado nas fases 

de [...]. [...] categorização [que] permite se estudarem os conceitos que compõem um 

campo de conhecimento e as relações entre eles; a indexação – que envolve 

atividades cognitivas na compreensão do texto e na composição da representação do 

mesmo [sic] [...]; a recuperação de informação – que envolve as estruturas de 

conhecimento do autor do texto e do indexador e a representação do conhecimento 

do texto. Nessa área de ciência da informação, é forte a abordagem cognitivista com 

as noções de processamento de informação e de representação pelo ser cognoscente. 

 

Dal’Evedove e Fujita (2013) salientam que abordar o profissional da informação, 

enquanto sujeito cognoscente, é essencial para promover a socialização da informação em 

distintos contextos de informação. E, dessa forma, as autoras abalizam a necessidade de 

inquirições sob o viés da abordagem sociocognitiva, analisar o sujeito cognoscente 

(profissional da informação) inserido em seu contexto de interlocução: 

 

[...] as pesquisas centradas em questões relativas ao processamento da informação 

devem considerar não apenas os aspectos cognitivos que cercam o processo de 

conhecer do profissional da informação, [sic] mas, sobretudo, atentarem-se para os 

aspectos de orientação social que permeiam os diversos contextos de informação 

para que as atividades ligadas à produção, tratamento, organização e recuperação da 

informação ocorram de maneira mais proveitosa. (DAL’EVEDOVE; FUJITA, 2013, 

p. 76). 

 

Os liames entre a Ciência da Informação e as ciências cognitivas favorecem a 

compreensão da construção do conhecimento do sujeito inserido em uma dada realidade 

social. Tal favorecimento nos permite questionar: Como ocorre o processo de conhecer dos 

sujeitos cognoscentes inseridos nas atividades de tratamento informacional? Como as 

perspectivas cognitivas podem contribuir para os processos de representação e recuperação da 

informação? 

Percebemos no entrelaçamento dessas reflexões um predicado fundamental da CI 

– a interdisciplinaridade. Se se considerar o caráter multifacetado do fenômeno informacional, 

a sua complexidade, é imprescindível a conjunção entre diferentes abordagens científicas para 

desvelar esse aspecto da realidade – evitar uma visão fragmentada do fenômeno. 

Por conseguinte, a CI, enquanto ciência interdisciplinar, incide na interlocução 

entre uma miríade de teorias/paradigmas, a fim de explicar as peculiaridades que compõem 

uma realidade complexa como o fenômeno informacional. Seguindo este pensamento, 

particularizamos o entendimento de um fenômeno informacional específico – a informação 
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arquivística ou orgânica para, em seguida, averiguar as possibilidades de indexação desse 

objeto informacional. 

 

3.1 Deliberações sobre Arquivologia e Documento Arquivístico 

 

A Arquivologia começa a delimitar sua área de atuação a partir da Revolução 

Francesa, em 1789. Nesse momento inicial, a área arquivística era entendida como uma 

ciência auxiliar da História. No final do século XVIII, além do surgimento dos Arquivos 

Nacionais, brotam os princípios e os conceitos norteadores da organização dos conjuntos 

documentais públicos para enfatizar a pesquisa histórica – noção de fundo documental, 

princípio da proveniência e da ordem original. Desse pragmatismo inicial, aqueles contornos 

ainda incipientes são, todavia, reforçados mediante a publicação do Manual dos Holandeses, 

em 1898, que provia parâmetros para a classificação, arranjo e descrição documental. 

Adentrando o século XX, brotam novos suportes e meios de comunicação, 

interferindo sobremaneira na produção documental que atinge proporções desmesuradas. 

Brota a “teoria” das três idades
9
, a cisão entre arquives (arquivo histórico/permanente) e 

records (arquivo corrente), tentativas de superar esta cisão, entre outros estudos. 

Apesar dos inúmeros avanços, o viés técnico prevaleceu na Arquivologia. Os 

princípios ditos teóricos, por exemplo, surgiram no intento de sanar problemas práticos. A 

Arquivologia carecia de estudos/pesquisas que refletissem sua prática, de fundamentação 

teórica que, de fato, amparasse a sua técnica, além de propiciar o acompanhamento das 

transformações pelas quais passava/passa a sociedade e, desse modo, intentar atender as suas 

demandas informacionais. 

Com o desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e de comunicação 

(TDICS), os artefatos tecnológicos oferecidos suscitam novos questionamentos quanto à 

guarda, organização e acesso às informações, além de preocupações quanto à sua segurança e 

autenticidade. Nesse cenário, os estudiosos da área direcionam seus esforços no 

aperfeiçoamento teórico, no intuito de entender esta nova realidade e oferecer possíveis 

                                                 
9
 De acordo com a Teoria das Três Idades, os arquivos atravessam por três fases: o corrente, o intermediário e o 

permanente. Na primeira fase, o arquivo é constituído por documentos que se encontram em processo de 

tramitação legal, atendem às necessidades pelas quais foram gerados e por isso são guardados junto aos órgãos 

produtores. No arquivo intermediário (ou segunda idade), “os papéis já ultrapassaram seu prazo de validade 

jurídico-administrativa, mas ainda podem ser utilizados pelo produtor” (BELLOTTO, 2007, p. 24). Estes 

documentos depois de avaliados (por meio da tabela de temporalidade), aguardam a destinação final – eliminação 

ou recolhimento para a guarda permanente. Assim, chega-se à terceira idade, o arquivo permanente, composto 

pelos documentos conservados por motivo de seu valor histórico, informativo ou probatório. 
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soluções aos problemas detectados. A pesquisadora Fernanda Ribeiro, por exemplo, propõe a 

aproximação entre a Arquivística e a Ciência da Informação, a fim de galgar o status de 

cientificidade que reclama esta área do saber. 

Heredia Herrera (1992, p. 113) define documentos de arquivo como aqueles 

“produzidos e recebidos por uma pessoa ou instituição no exercício de suas atividades ou 

gestão para o cumprimento de seus fins e que são conservados como testemunho e informação, 

servindo de prova e oferecendo dados” (HEREDIA HERRERA, 1992, p. 116). São 

características específicas do documento de arquivo – a origem jurídica, seu caráter seriado, 

sua unicidade e objetividade. A seriação surge através da “continuidade e repetitividade 

lógicas e naturais” (HEREDIA HERRERA, 1992, p.117) das atividades da instituição, que 

geram documentos semelhantes em sua formulação e nos dados que fornecem. Este caráter 

seriado traz a possibilidade de simplificar o tratamento oferecido aos documentos de arquivo; 

também definirá o modo de reunir os documentos, facilitando sua posterior representação a 

partir da denominada tipologia documental. No que concerne à objetividade do documento de 

arquivo, a autora afirma que estes documentos produzem fatos – logo não acrescentam 

elementos subjetivos. 

Heredia Herrera (1992, p. 118) reforça a ideia de que o “estado natural dos 

documentos de arquivo é fazer parte de um fundo documental produzido por uma instituição e 

das séries que são reflexo das atividades que lhes são próprias”. Tal estado natural dará lugar 

ao modo de reunião dos documentos de arquivo, determinando sua classificação e fixando os 

três níveis de descrição: Arquivo/Fundo; Série; Documento/Unidade Arquivística, para, por 

fim, elaborar os instrumentos descritivos (guias, inventários, catálogos). 

Após tais considerações, seguimos, então, a discutir outro elemento: a informação. 

Fator primordial para o desenvolvimento de um país, a informação vem adquirindo 

importância considerável, sobrepondo-se ao próprio documento. Não obstante, a autora 

apreende a informação como integrada a um “conjunto articulado de documentos que 

constitui o arquivo, vinculada à série ou à coleção da que faz parte e relacionada a todos os 

elementos externo e interno que compõem o documento” (HEREDIA HERRERA, 1992, p. 

119). A consistência da informação em um arquivo reside na série documental, e sua riqueza 

no conjunto dos elementos que a integram. 

No contexto da Ciência da Informação, Cavati Sobrinho (2014), baseando-se em 

Barreto (1999), elucida que a informação tem por fito integrar conhecimento à sociedade 

mediante a transformação do estado de consciência dos indivíduos que a compõem. Assim, a 

informação pode ser conceituada como: 
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Conjuntos significantes com a competência e a intenção de gerar conhecimento no 

indivíduo, em seu grupo, ou a [sic] sociedade [...] instrumento modificador da cons-

ciência do homem e de seu grupo social (BARRETO, 1999, p. 167 apud CAVATI 

SOBRINHO, 2014, p. 15-16). 

 

Em sintonia com o exposto, recordamos a acepção de Le Coadic (2004), na qual a 

informação se configura como um conhecimento registrado em forma escrita (impressa ou 

digital) em um suporte. Considerando esta definição, o autor explana seu ponto de vista 

acerca do conhecimento: 

 
Um conhecimento (um saber) é o resultado do ato de conhecer, ato pelo qual o 

espírito apreende um objeto. Conhecer é ser capaz de formar a ideia de alguma coisa; 

é tê-la presente no espírito. Isso pode ir da simples identificação (conhecimento 

comum) à compreensão exata e completa dos objetos (conhecimento científico). O 

saber designa um conjunto articulado e organizado de conhecimentos a partir do 

qual uma ciência – um sistema de relações formais e experimentais – poderá 

originar-se. (LE COADIC, 2004, p. 5). 

 

Le Coadic (2005, p. 6) acrescenta que o objetivo da informação continua sendo o 

conhecimento e o “meio é a transmissão do suporte, da estrutura”. Nesse sentido, podemos 

compreender um documento como um suporte em que foi registrado um conhecimento. 

Documento que, na perspectiva do Buckland (1991), ao analisar os estudos de Briet (1951, 

apud BUCKLAND, 1997, p. 805), apresenta as seguintes características: 

 
• Há materialidade: objetos físicos e sinais físicos somente; 

• Há intencionalidade: pretende-se que o objeto seja tratado como evidência; 

• Os objetos tem [sic] que ser processados: eles têm de ser transformados em docu-

mentos; 

• O objeto precisa ser percebido como um documento (fenomenologia) (CAVATI 

SOBRINHO; MORAES; FUJITA, 2012, p. 139). 

 

Partido desse contexto, acrescentamos que, no caso do documento de arquivo, re-

forçam-se algumas particularidades, sobretudo a sua característica essencial – a organicidade: 

O documento é resultado de um ato desenvolvido e, na maioria dos casos, cotidia-

namente repetido. A gênese se dá quando a organização tem algo a cumprir, a provar, 

a determinar. Surge naturalmente como resultado das ações desenvolvidas pelo su-

jeito acumulador. Após o registro das informações em suportes (papel, mídia magné-

tica, microfilme, películas fotográficas, películas cinematográficas etc.), é necessário 

mantê-las pelos valores administrativos, técnicos, legais, fiscais, probatórios, cultu-

rais e históricos que possam conter. À medida que os documentos vão sendo acumu-

lados, estabelecem relações entre si. Eles estão unidos pela mesma finalidade com 

que são produzidos e recebidos, determinados pela razão de sua elaboração e que é 

necessário à própria existência e a capacidade de cumprir seus objetivos, por isso 

formam um conjunto indivisível de relações intelectuais e orgânicas (SOUSA; A-

RAÚJO JÚNIOR, 2013, p. 134-135). 

 

Explicitadas as peculiaridades do documento arquivístico, partimos para a 

compreensão da indexação desse objeto informacional. Procuramos a priori minudenciar o 

conceito de indexação de uma forma mais ampla, para, em seguida, imergir esse processo 
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representacional no contexto arquivístico. 

 

3.2 Indexação: uma Discussão Conceitual 

 

Vislumbrar o processo de indexação no contexto arquivístico requer o 

entendimento não somente da informação orgânica mas também do conceito de indexação. 

Que elementos/atributos permeiam o conceito de indexação? Nesse sentido, fundamentamo-

nos em Chaumier (1988), Lancaster (1993) e Gil Leiva (2008), em busca dos substratos 

necessários para compreender o conceito/temática em voga. 

Para Chaumier (1988), o processo de indexação se configura como o elemento 

mais importante da análise documentária, é fator condicionante para definir o valor de um 

sistema documentário. Isso se deve ao fato de que uma indexação inadequada obsta a 

recuperação da informação, favorece os “ruídos” e/ou “silêncios”
10

 na relação dialógica entre 

usuário e sistema. Para o autor, a indexação alude à operação de representação dos conceitos 

contidos num documento por intermédio de uma linguagem documentária, podendo este 

processo ser decomposto nas seguintes etapas: 

a) conhecimento do conteúdo do documento – leitura rápida do documento, 

alocando maior atenção nas partes ricas de informação – título, subtítulo, 

introdução, conclusão etc. 

b) escolha dos conceitos – análise conceitual do documento baseada, sobretudo, 

nas regras de seletividade11 e exaustividade12. É essencial ao indexador considerar 

as necessidades do usuário, suas possíveis questões, ao realizar a leitura do 

documento e identificar/extrair os conceitos que podem favorecer a recuperação 

da informação. 

c) tradução dos conceitos escolhidos – os conceitos selecionados serão, então, 

traduzidos nos termos de uma linguagem documentária, como um tesauro. Esse 

processo de indexação pode ocorrer de modo pré-coordenado (sobre os 

documentos) ou pós-coordenado (sobre as questões dos usuários). Referente à 

indexação pós-coordenada, o autor esclarece que: 

 

                                                 
10

 Conforme Chaumier (1988), o ruído se refere aos documentos recuperados, porém não pertinentes à questão 

do usuário. O silêncio, por sua vez, diz respeito aos documentos pertinentes, mas não recuperados durante a 

pesquisa. 
11

 Apenas os conceitos que representem o conteúdo do documento que podem interessar ao usuário. 
12

 Todos os conceitos considerados úteis devem ser relacionados. 
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[...] a indexação da questão formulada pelo usuário não fica na simples tradução 

dos conceitos em linguagem documentária; ela prossegue até a formulação de 

uma equação lógica, constituída pelo conjunto de descritores selecionados para a 

questão, unidos entre si por condições lógicas de álgebra booleana (CHAUMIER, 

1988, p. 66). 

 

e) incorporação dos elementos sintáticos – para além de identificar os descritores 

adequados, é preciso ponderar a importância dos conceitos selecionados em 

relação ao documento que se pretende indexar – correspondência entre o conteúdo 

do documento e as necessidades dos usuários. 

Ao esclarecer o conceito e as etapas do processo de indexação, Chaumier (1988, p. 

66) aponta os instrumentos de indexação, que se dividem em dois tipos: linguagens de 

estrutura hierárquica (classificações); e as linguagens de estrutura combinatória (tesauro). Os 

sistemas de classificação se baseiam na “pré-coordenação das noções para exprimir um 

conceito e no encaixe das classes de conceitos. Tais linguagens vão do geral para o particular, 

cada classe englobando a precedente, sendo o conjunto representado através de uma árvore 

hierárquica”. 

O tesauro, por sua vez, diz respeito a uma linguagem controlada, composta por 

descritores passíveis de combinação entre si durante a indexação, com o intento de expressar 

noções complexas. Este instrumento de indexação comporta uma lista de termos normatizados 

da qual os aspectos linguísticos, como a sinonímia e a polissemia, foram suprimidos. 

Percebemos que, para Chaumier (1988), a indexação implica a conjunção de 

métodos e técnicas de representação da informação, considerando a correspondência entre o 

conteúdo dos documentos a serem representados e as necessidades dos usuários do sistema 

em questão. Indexar adequadamente para favorecer a recuperação da informação. 

Lancaster (1993, p. 5), por sua vez, considera a indexação de assuntos e a redação 

de resumos como atividades inter-relacionadas, pois que “ambas implicam a preparação de 

uma representação do conteúdo temático dos documentos”. Ao contrário de Chaumier, 

Lancaster aponta poucas etapas para a indexação de assuntos: a análise conceitual 

(identificação dos assuntos/conceitos contidos no documento) e a tradução (conversão dos 

conceitos extraídos num conjunto de termos de indexação). 

Lancaster acentua a convergência entre representação e recuperação da 

informação no decorrer de seus estudos e, dessa maneira, assevera a importância da 

capacidade de revocação e precisão de um sistema de recuperação da informação, 

considerando que um documento útil e/ou pertinente seria aquele que contribuiria para 

atender uma necessidade informacional de um usuário, Lancaster (1993, p. 4) esclarece que a 
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revocação designa a “capacidade de recuperar documentos úteis, e precisão para designar a 

capacidade de evitar documentos inúteis”. Assim, quanto maior for a especificidade da 

indexação, menor a revocação, e, caso a indexação seja exaustiva (maior abrangência do 

conteúdo temático do documento), maior será a revocação (recuperar-se-á um maior número 

de informações). 

Complementar a esses esclarecimentos, Gil Leiva (2012, p. 65) aprofunda 

algumas questões conceituais, partindo da premissa de que qualquer objeto pode ser indexado, 

quer dizer, pode ser “reduzido a representações conceituais que facilitem seu armazenamento 

e recuperação em bases de dados”. O estabelecimento dessa premissa implica que a 

consecução da indexação independe do suporte no qual se encontra registrada a informação, 

da forma ou do formato do objeto informacional – texto impresso ou digital, áudio, imagem 

fixa, escultura, obras arquitetônicas, sons de floresta, filmes, fotografias etc. Um documento 

de arquivo poderia, pois, ser indexado. 

Mediante o estudo dos principais conceitos presentes na literatura da área, Gil 

Leiva (2012) aponta que a indexação abarca a noção de analisar conteúdo de um registro de 

conhecimento/documento e representar/descrever as noções extraídas dessa análise por meio 

de uma linguagem documentária ou natural para favorecer sua localização/recuperação. O 

autor problematiza essa noção, uma vez que delimita o documento como única fonte de 

análise, excluindo a indexação das questões/pedidos dos usuários – posição igualmente 

defendida por Chaumier (1988). Desse modo, emerge a seguinte inquirição: seria o 

documento/objeto informacional a única fonte de análise para a extração de conceitos? 

Consoante Gil Leiva (2012, p. 69), na análise documental, “a seleção dos 

conceitos se realiza elegendo entre os conceitos presentes [...] e em algumas ocasiões, também 

se recorre a conceitos implícitos”, e acrescenta que um “processo similar se repete para 

indexar a necessidade de informação materializada em uma pergunta”. Após a análise, os 

conceitos extraídos e/ou atribuídos seriam utilizados ou na linguagem natural (extraídos do 

próprio texto), ou seriam convertidos em termos padronizados e controlados, como um 

tesauro. O autor elenca três correntes principais para a indexação: 

a) indexação centrada no documento – descrição precisa do documento, 

desconsiderando as necessidades informacionais dos usuários. 

b) indexação centrada no usuário – os indexadores elegem os conceitos que 

possivelmente se adéquam às necessidades dos usuários. 

c) indexação centrada no domínio – proposição de Jens-Erik Mai: trata-se de um 

método baseado no conhecimento aprofundado da organização, para, em seguida, 
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subdividir a indexação em quatro processos: análise do domínio, das necessidades 

dos usuários, papéis desempenhados pelos indexadores e análise do próprio 

documento considerando os elementos anteriores. 

As duas primeiras correntes privilegiam um elemento de referência específico – 

ora a informação contida no documento, ora as necessidades informacionais dos usuários –, 

enquanto que a indexação centrada no domínio analisa outros elementos que transcendem o 

documento em si – a conjuntura que favoreceu a gênese documental é considerada. Parece 

que esta última perspectiva se coaduna com as especificidades do documento de arquivo, uma 

vez que considera os elementos que fomentaram a produção da informação orgânica. 

A indexação requer inúmeras decisões e ações: definição de elementos 

referenciais (documento, usuário, domínio), análise e extração de conceitos, conversão dos 

conceitos mediante uma linguagem documentária (ou não). Gil Leiva (2012, p. 72) conclui 

que a indexação se configura como “um processo executado nos objetos suscetíveis de serem 

representados e nas solicitações dos usuários para, em última análise, satisfazer as 

necessidades de informação”. Para além de compreender o conceito, mister se faz ratificar o 

objetivo capital da indexação: 

 
O objetivo da indexação dos documentos é o de permitir o armazenamento, 

enquanto que a indexação das questões encaminha a recuperação de documentos. 

Assim, o objetivo geral de indexação é o armazenamento da informação para atender 

às necessidades de informação. Portanto, a indexação e recuperação são duas 

faces da mesma moeda. (GIL LEIVA, 2012, p. 71, grifo nosso). 
 

Indexar adequadamente para prover uma recuperação eficaz. Mediante esse 

panorama teórico acerca da indexação, investigaremos o processo indexal sob a ótica 

arquivística. Apesar de a literatura da área carecer de investigações teóricas e epistemológicas 

acerca da indexação, há alguns estudos que sinalizam alguns possíveis caminhos de 

investigação. 

 

3.3 Indexação no Terreno da Arquivologia 

 

A representação da informação arquivística abrange duas funções: a classificação 

e a descrição. A primeira função incide na recuperação do contexto de produção dos 

documentos, definindo as séries em conformidade com as funções/atividades do organismo 

produtor. A descrição, por sua vez, implica o arranjo do fundo documental e descrição do 

acervo, com o propósito de construir instrumentos de pesquisa (guias, inventários, catálogos) 

que se configuram como o elo entre o usuário e o acervo em questão, favorecendo o acesso e 
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o uso das informações arquivísticas. 

Medeiros et al. (2017) consideram “documento arquivístico” e “informação 

arquivística” como sinônimos, apresentando o seguinte entendimento: 

 

[...] documento arquivístico é um artefato humano com pressupostos e 

características específicas, o qual representa o produto da atividade do sujeito 

acumulador [...]. Dessa maneira, os documentos são produzidos e organizados 

levando-se em conta princípios arquivísticos, [...], a saber: proveniência, 

organicidade, unicidade e indivisibilidade. Esses princípios estão relacionados, ou 

seja, os documentos arquivísticos basicamente não devem ser misturados a 

documentos de proveniências distintas; são criados a partir de funções e atividades 

da instituição (conjuntos orgânicos), são únicos no contexto em que foram 

produzidos e são conjuntos indivisíveis (MEDEIROS et al., 2017, p. 160-161). 
 

 Quanto à indexação, no âmbito da Ciência da Informação e Biblioteconomia, 

esta é concebida como a identificação e descrição do conteúdo de um documento através de 

termos que representem os conceitos extraídos do objeto informacional. Os autores assinalam 

a aproximação desse conceito com a descrição de conteúdos na arquivística, abrangendo a 

elaboração de resumos, a classificação e a indexação. 

Diante de uma pesquisa realizada em duas bases de dados internacionais (Library 

and Information Science Abstracts [LISA], e Library, Information Science & Technologycal 

Abstracts [LISTA]), os autores destacam as seguintes contribuições: 

a) há baixa incidência de textos de caráter teórico-conceitual. 

b) no âmbito teórico, destacam-se os contributos das perspectivas canadenses, 

tanto a quebequense como a anglo-saxã. 

c) Heather MacNeil, representante da perspectiva arquivística canadense anglo-

saxã, compreende a indexação enquanto processo de análise contextual e do con-

teúdo do documento, para realizar a atividade de descrição em consonância com 

as normas descritivas. MacNeil ainda estabelece a correlação entre indexação e o 

princípio da proveniência, pois, para descrever o conjunto documental e os itens 

que o constituem, necessário se faz a compreensão do contexto da gênese dos re-

gistros informacionais. 

d) os arquivistas do Quebec representam o grupo de trabalho mais consistente re-

ferente à temática, pois que são especialistas na área de descrição arquivística. 

Publicaram os resultados de seu grupo de trabalho a respeito da indexação em do-

cumentos arquivísticos. Acrescentam ainda que as políticas de indexação em ar-

quivos precisam estar alinhadas às políticas de descrição. Os pesquisadores desse 

grupo entendem que o objetivo da indexação em arquivo é prover acesso adicional 
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através de pontos de acesso – para além do contexto de produção, representar o 

conteúdo do documento por meio de termos descritivos. 

e) em estudos realizados em solo europeu, há convergência com os posiciona-

mentos canadenses, uma vez que tendem a relacionar a indexação ao processo de 

descrição e arranjo dos acervos arquivísticos para a produção de pontos de acesso 

adicionais, além da construção de índices. 

f) pesquisas realizadas em Israel também apontam para a conexão entre indexa-

ção e descrição e/ou normas descritivas bem como a definição de metadados para 

favorecer a recuperação da informação. 

g) nos estudos de viés prático, são citados estudos referentes à: indexação de do-

cumentos arquivísticos imagéticos; aplicação de tesauro no contexto arquivístico; 

utilização de formatos para a descrição em ambiente web, como o Machine Rea-

dable Cataloging (MARC) e Encoded Archival Description (EAD), que evidenci-

aram a necessidade da representação indexal das informações arquivísticas. 

h) os estudos recuperados apontam uma tendência a relacionar a indexação ao 

processo de descrição, raramente mencionando a classificação; não obstante, é 

praticamente unânime, nos discursos provenientes do cenário internacional, a ne-

cessidade de se compreender as especificidades do documento arquivístico, para 

definir e/ou efetuar a indexação. 

i) considerando o período demarcado (1965-2013), Medeiros et al. (2017) asse-

veram que o resultado de apenas vinte artigos recuperados indica uma baixa inci-

dência de publicações a respeito da temática, ressaltando inclusive a ausência de 

referências recentes. 

Medeiros et al. (2017) avaliam que, de modo geral, as noções de indexação no 

contexto arquivístico se aproximam do entendimento de indexação no âmbito da 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, tendo em vista que aludem ao processo de 

representação do conteúdo dos documentos para fins de recuperação da informação. O 

elemento de distinção estaria na especificidade do documento arquivístico, que requer a 

explicitação do contexto de produção e o respeito aos princípios de proveniência e ordem 

original: 

 
Ou seja, ao comparar o processo de indexação realizado nas áreas de 

Biblioteconomia e Arquivologia, pode-se verificar que as características dos 

documentos biblioteconômicos e arquivísticos interferem e condicionam o processo 

de indexação. No caso da Arquivologia, a representação deve evidenciar as 

informações de contexto, já que os documentos só fazem sentido no conjunto o 
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qual fazem parte. (MEDEIROS et al., 2017, p. 161, grifo nosso). 
  

É perceptível, portanto, que consoante a literatura internacional, a indexação na 

Arquivologia ocorre por meio da descrição, sobretudo na elaboração de instrumentos de 

pesquisa – como índices – e definição de pontos de acesso. A baixa incidência de estudos 

teóricos e de pesquisas recentes sob a demarcação temporal e territorial abrangente indicam, 

para os autores, o imperativo de realização de perquirições que aprofundem a temática de 

indexação em documentos arquivísticos, de modo a consubstanciar sua fundamentação na 

área. O estudo atinente à conjunção entre a indexação e as especificidades da informação 

arquivística é apontado como uma lacuna teórica relevante, consoante os autores. 

Para Sousa e Araújo Júnior (2013), representar adequadamente um objeto 

informacional requer a compreensão de suas especificidades. No caso do documento 

arquivístico: 

 
Uma das características principais do documento de arquivo é a relação que os 

documentos mantêm entre si e que precisa ser preservada para dar-lhes sentido, 

bem como as atividades ou ações que lhes deram origem. A compreensão e a 

manutenção desse contexto, representadas pelas relações entre os documentos, é 

um dos elementos mais destacados nas pesquisas que estudam a questão da 

autenticidade dos documentos [...] (SOUSA; ARAÚJO JÚNIOR, 2013, p. 132, grifo 

nosso). 
 

Os autores defendem a classificação como a função matricial na Arquivística, 

posto que define os conjuntos documentais e favorece o desencadear de todas as outras 

funções, como a avaliação e descrição. Enquanto função matricial para o labor arquivístico, o 

processo de indexação apresenta elementos que, congregados à classificação, podem 

favorecer a construção de representações mais acuradas das informações, explicitando as 

funções e/ou atividades que subsidiam a produção documental bem como o próprio conteúdo 

do documento. 

 
A classificação, como operação matricial de todo o trabalho arquivístico, é uma 

etapa importante para a transparência e o compartilhamento das informações, que 

[sic] por sua vez, são caminhos seguros para o processo de tomada de decisão para a 

preservação da memória técnico-administrativa das organizações, além de permitir o 

pleno exercício da cidadania. Nesse instante a classificação se junta à atividade de 

indexação de documentos, por meio da construção de linguagens 

documentárias que apoiem o estabelecimento das relações entre os termos e os 

conteúdos de que tratam os documentos, espelhando suas funções/atividades e 

conduzindo os usuários dos sistemas de arquivo à recuperação da informação 

(SOUSA; ARAÚJO JÚNIOR, 2013, p. 133, grifo nosso). 
 

O instrumento de classificação, portanto, é insuficiente para representar os 

acervos arquivísticos de modo que a sua recuperação esteja compatível com as demandas de 

informação da atualidade. Diante dessa conjuntura, os autores coadunam com a noção de 
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indexação enquanto processo de representação do conteúdo dos documentos, envolvendo 

atividades como identificação, seleção e análise dos documentos. Assim, a indexação incide 

na tradução do conteúdo/conceitos de um documento em termos documentários (descritores). 

Dito de outro modo, a indexação concerne ao 

 
[...] processo pelo qual se identificam os conceitos de que trata o documento, 

expressando-os na terminologia usada pelo autor (linguagem natural) ou com o 

apoio de códigos (linguagem documentária, descritores, sistemas de classificação, 

etc.) (SOUSA; ARAÚJO JÚNIOR, 2013, p. 139). 

 

Salientamos que, no âmbito dos organismos públicos, o fenômeno da produção de 

grandes volumes documentais na contemporaneidade implica a problemática de gerir e tratar 

adequadamente estas informações, objetivando contribuir para o processo decisório mais 

eficiente nas instituições. Partindo do pressuposto do desperdício das informações nos 

organismos públicos brasileiros, Sousa e Araújo Júnior (2017, p. 48) averiguam a importância 

estratégica dos recursos informacionais nesses organismos. Segundo os autores: 

 
A maior parte da base de conhecimento formal produzida para a administração de 

uma organização encontra-se no seu arquivo, que [sic] por sua vez, constitui o 

acervo de informações que dá suporte aos processos e atividades que registram e 

servem de subsídio para o processo de tomada de decisão. 

 

Ao configurar o arquivo como o principal estoque informacional da base de 

conhecimento da instituição, os autores afirmam que o acúmulo desordenado de documentos é 

consequência da irracionalidade dos procedimentos de gestão adotados pelas organizações. 

Diante dessa constatação, as correlações entre representação e recuperação da informação são 

particularizadas, e verifica-se a possibilidade de integrar a gestão de documentos e gestão da 

informação mediante a recuperação das informações contidas no documento arquivístico. Os 

autores ressaltam que, enquanto prevalece o valor primário do documento, a busca costuma 

ser realizada pela informação contida no documento. Já na fase permanente (o valor 

secundário prepondera), a busca enfatiza a informação contextual (gênese da produção 

documental). 

Apreendemos que, nesses estudos, as especificidades do documento arquivístico 

são ressaltadas, notadamente a informação contextual, e vê-se o respeito aos princípios 

arquivísticos quando se discute sua representação. Além disso, como a representação 

congrega duas atividades – classificação e descrição –, são demarcados os usos dados à 

informação arquivística em cada uma das fases, outro fator que influencia na atividade 

representacional. A relação intrínseca entre representação e recuperação se configura como 

outro ponto de convergência entre as pesquisas. 
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Concernente à relação entre representação arquivística e indexação, Sousa e 

Araújo Júnior (2017) ponderam que: 

a) um plano de classificação, ainda que consistente, não atende a todas as possibi-

lidades de busca, inclusive a verticalização excessiva da estrutura hierárquica difi-

culta o processo de busca; 

b) a tipologia documental (junção entre a espécie documental e a função/atividade 

que a gerou) é fundamental para classificação, pois possibilita a adequação das 

unidades documentais às funções e atividades da instituição. 

c) complementar à classificação, a utilização de técnicas de indexação pode favo-

recer a construção de pontos de acesso adicionais, contribuindo para garantir o a-

cesso rápido e eficiente à informação. 

d) os autores sugerem a utilização de taxonomia, que, no contexto de sistemas de 

informação, “considera a unidade sistemática (taxon) conceitos. [...] as classes se 

apresentam segundo uma ordem lógica, apoiada igualmente em princípios classi-

ficatórios” (SOUSA; ARAÚJO JÚNIOR, 2017, p. 52).   

A viabilidade de associar uma linguagem documentária ao plano de classificação 

foi verificada nos órgãos da Administração Pública Brasileira e nos seus instrumentos 

normativos de gestão documental arquivística. Sousa e Araújo Júnior (2017, p. 53) esclarecem 

a opção pela taxonomia: 

 
A opção pelo uso das taxonomias para a padronização dos termos no processo de 

indexação de documentos está baseada na estrutura hierárquica de termos por 

camadas e pela similaridade da sua disposição lógica com as áreas funcionais 

previstas na estrutura organizacional das instituições. Essa constatação facilita a 

vinculação do código de classificação com a taxonomia, possibilitando classificar e 

padronizar a escolha dos descritores que melhor representem a essência conceitual 

dos documentos. 

 

Em seguida, arrolam as etapas necessárias para realizar as atividades de 

representação informacional: 

1. Classificar o documento conforme o plano de classificação de documentos de 

arquivo; 

2. Identificar no primeiro ou segundo nível de termos da taxonomia a área utilizada 

na classificação dos documentos; 

3. Utilizar os termos dos diversos níveis da taxonomia como descritores (termos de 

indexação) em complemento à classificação dos documentos; e 

4. Verificar a coerência da classificação combinada com a indexação nas dimensões 

funcionais e temáticas, respectivamente com os documentos (SOUSA; ARAÚJO 

JÚNIOR, 2017, p. 53). 
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Os autores concluem que a taxonomia combinada à classificação dos documentos 

arquivísticos, de fato, provê pontos de acesso adicionais para favorecer a recuperação da 

informação. 

Observamos que as pesquisas de Sousa e Araújo (2017) e Medeiros et al. (2017) 

discutem os vínculos entre indexação e as atividades representacionais arquivísticas – 

classificação e descrição. Medeiros et al. (2017) focam nos estudos internacionais e 

evidenciam os liames entre indexação e descrição numa dimensão mais teórica e conceitual. 

Sousa e Araújo Júnior (2017) seguem noutra direção, dirigindo-se ao cenário brasileiro, 

enfatizando a correlação entre indexação e classificação. Estes autores não aprofundam a 

questão conceitual, mas a metodologia para a construção de taxonomias no âmbito 

arquivístico. 

Barros (2016, p. 35, grifo nosso) coaduna com Sousa e Araújo Júnior (2013) no 

que se refere ao entendimento da classificação como função matricial: 

 
A classificação é uma atividade gerencial e de planejamento não só para os arquivos, 

[sic] mas para as administrações que geraram os documentos. Assim, a construção 

do plano de classificação deve contemplar as relações entre os documentos, mas não 

só essas, também, [sic] as relações entre os documentos e as pessoas, assim, o 

sistema de classificação se tornaria uma ferramenta útil e facilitadora da descrição e 

avaliação dos documentos. Assim, a classificação funciona como a base para 

todos os processos de organização de arquivos e evidentemente para a 

representação do conhecimento arquivístico. 
 

Ao definir o desígnio da classificação, enquanto parte de um processo de 

representação informacional, o plano/código de classificação desenvolvido servirá de base 

para a construção de índices e vocabulários controlados que abarquem tanto o conteúdo como 

o contexto (função/atividade/organismo produtor) que fomentaram a produção do documento 

arquivístico. Em suma, a indexação no âmbito da classificação arquivística dependeria dos 

descritores construídos mediante a prospecção do órgão produtor dos conjuntos 

informacionais. 

Enquanto a atividade de classificação é desempenhada na fase da gestão de 

documentos (fases corrente e intermediária), a descrição é mormente entendida como um 

processo de representação da informação na fase do arquivo permanente, quando o conjunto 

informacional não mais se encontra com o acesso restrito aos usuários do organismo produtor, 

mas amplamente divulgado para toda a sociedade. 

 
Portanto, a descrição visa explicar os documentos, serve para tornar possível a 

compreensão do acervo/fundo arquivístico, sua origem, seu contexto e sua 

proveniência, seu método de arquivamento, sua forma e conteúdo, a relação com 

outros documentos, [sic] e a forma de como encontrar a informação que se procura. 
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[sic] Objetivando, portanto, controlar, recuperar e fornecer acesso aos documentos. 

(BARROS, 2016, p. 37). 

 

Ratificamos que ambas as atividades – classificação e descrição –, embora 

desenvolvidas em fases diferentes do ciclo vital dos documentos, complementam-se no que se 

refere à representação da informação arquivística. Dessa maneira, o autor defende que a 

indexação pode integrar esse conjunto de atividades representacionais, a fim de favorecer a 

construção de representações mais acuradas e contribuir para um melhor acesso à informação 

orgânica. 

Barros (2016) define a indexação como um processo que objetiva a recuperação 

da informação através de termos/conceitos/descritores. Os termos tanto podem ser extraídos 

do texto original como selecionados de uma linguagem documentária. Em seguida, o mesmo 

autor estabelece o desencadear das atividades representacionais no campo da Arquivística: 

a) a classificação, baseando-se na proveniência e no contexto da gênese 

documental, seria a atividade fundamental para todo o processo de representação; 

b) em posse do plano/código de classificação, ao adentrar na fase de descrição, 

respeitaria a estrutura classificatória, decompondo o fundo documental do nível 

mais alto para o mais baixo da estrutura do organismo produtor; 

c) por fim, adentraria no processo de indexação, que se fundamentaria no plano 

de classificação e na descrição multinível, extraindo os termos/descritores que 

representariam tanto o conteúdo e o contexto de produção do documento. A 

indexação no âmbito arquivístico, portanto, “poderia ocorrer por meio da 

elaboração de índices e [...] de vocabulários controlados. Tais ferramentas visam 

auxiliar o arquivista no acesso aos documentos" (BARROS, 2016, p. 41). 

Ao final dessas elucubrações, Barros (2016) defende que a indexação pode 

contribuir para a representação da informação arquivística em dois aspectos principais: i) 

definição dos conjuntos documentais e identificação das séries na fase de classificação e; ii) a 

construção de índices e vocabulários controlados quando da descrição do acervo arquivístico. 

Embora o autor não apresente metodologias para a construção de linguagens documentárias 

e/ou vocabulários controlados, como o fazem Sousa e Araújo Júnior (2017), em diversos 

pontos ambos os estudos convergem no sentido de que a indexação, da fato, tem 

aplicabilidade na representação da informação orgânica. 

Compreendemos que os processos de indexação podem auxiliar não só na 

descrição dos arquivos permanentes mas também na definição das séries e identificação dos 

conjuntos documentais durante a consecução da classificação. Apesar de os caminhos 
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parecerem diametralmente opostos, percebemos um ponto fulcral nestas investigações 

científicas – o contributo da indexação (seja na classificação ou na descrição) residiria na 

produção adicional de pontos de acesso, de modo a explorar o potencial informativo dos 

acervos. O fundamental é não olvidar os atributos do documento arquivístico e conjugar tanto 

a informação contextual como o conteúdo do próprio documento. 

O tema da representação da informação se encontra em desenvolvimento teórico 

na Arquivologia mediante um diálogo com a Biblioteconomia e a Ciência da Informação. 

Apesar da congregação desses esforços, percebemos que existe uma lacuna teórica na área – é 

perceptível a defesa do estudo da indexação no contexto arquivístico, porém o assunto é 

pouco aprofundado na literatura nacional e internacional. 

Ainda que a discussão acerca da indexação seja ainda incipiente no campo 

Arquivístico, os estudos detectados se mostram alentadores, pois que delineiam propostas de 

investigações futuras. A partir desse cenário, passaremos a discutir acerca dos atributos de 

uma política de indexação, pormenorizando a constituição de linguagens documentárias. 
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4  DA POLÍTICA DE INDEXAÇÃO AO MAPA DO TESAURO 

 

Diante das correlações entre representação informação na CI e Arquivologia, 

particularizando o processo de indexação, pretendemos discutir algumas questões basilares 

acerca de uma política de indexação. Partindo de uma discussão conceitual, colidimos nos 

atributos de uma política de indexação, que abarca, entre outros elementos, a construção de 

linguagens documentárias, que, para os propósitos desta pesquisa, alude ao “Modelo 

Metodológico Integrado para Construção de Tesauro”, de Cervantes. 

O conceito de política de indexação é mormente identificado pela sua função e 

objetivos (FUJITA, 2012). Então, se indexar implica um processo representacional do 

conteúdo do documento, a política de indexação se configura como um guia para o processo 

decisório relacionado à consecução dessa atividade. A política não se restringe ao arrolamento 

de procedimentos técnicos, mas abarca, sobretudo, um conjunto de decisões que evidenciem 

os objetivos de um sistema de recuperação da informação: 

 
A política decide não só sobre a consistência dos procedimentos de indexação em re-

lação aos efeitos que se necessita obter na recuperação mas, principalmente, sobre a 

delimitação de cobertura temática em níveis qualitativos e quantitativos tendo em 

vista os domínios de assuntos e as demandas dos usuários. Isso nos leva a pensar so-

bre a indexação do ponto de vista gerencial e estratégico no contexto de unidades de 

informação haja vista ter efeitos na entrada e na saída de informações do sistema [...]. 

(FUJITA, 2012, p. 17). 

 

Depreendemos que arquitetar uma política de indexação é essencial para a 

construção de representações mais eficazes que correspondam às necessidades dos usuários. 

Trata-se de uma guia para racionalizar os processos e otimizar os serviços de informação. 

Elaborar uma política de indexação requer uma prospecção do organismo e de seu 

acervo, além dos usuários. Consoante Carneiro (1985, p. 221), alguns fatores precisam ser 

considerados quando da definição da política: 

a) características e objetivos da organização, determinantes do tipo de serviço a 

ser oferecido; 

b) identificação dos usuários, para atendimento de suas necessidades de informa-

ção; 

c) recursos humanos, materiais e financeiros, que delimitam o funcionamento de 

um sistema de recuperação de informações. 

Ao entendermos que um sistema de informação tem por objetivo basilar atender 

aos anseios informacionais dos usuários, percebemos que a conjunção desses fatores favorece 

um entendimento da instituição e das variáveis que podem obstar o alcance dessa finalidade. 
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Compreender os fatores que influenciam a política é, contudo, insuficiente para materializá-la. 

Mister se faz elencar os elementos que precisam ser ponderados para elaborar a política de 

indexação. Carneiro (1985) pontua os seguintes elementos: 

a) cobertura de assuntos – definição dos assuntos centrais e periféricos; 

b) seleção e aquisição dos documentos-fonte – refere-se à extensão da cobertura 

do sistema em áreas de assunto e qualidade dos documentos inseridos nesse sis-

tema; 

c) processo de indexação – abrange as variáveis que influenciam na recuperação 

da informação, tais como: nível de exaustividade, nível de especificidade, escolha 

da linguagem de indexação, capacidade de revocação e precisão do sistema; 

d) estratégia de busca – especificação do sujeito que realizará a busca (o usuário 

ou o próprio profissional da informação); 

e) tempo de resposta do sistema – trata-se da relação entre o tempo da solicitação 

do usuário e o fornecimento de uma resposta satisfatória; 

f) formas de saída – refere-se ao formato dos resultados da busca (se texto inte-

gral ou resumos, se apenas as referências, entre outros formatos); 

g) avaliação do sistema – averiguação da funcionalidade/utilidade do sistema, se, 

de fato, satisfaz as necessidades dos usuários. 

Percebemos a relação intricada entre os fatores e os elementos de uma política de 

indexação na perspectiva de Carneiro (1985). É impraticável conceber uma política sem o 

profundo conhecimento da tríade instituição, acervo, usuários. No campo arquivístico, essa 

análise se configura como etapa inicial para a organização de qualquer acervo. Mediante o 

estudo do organismo produtor/receptor das informações, é possível decompor as funções e 

atividades da instituição para se compreenderem as razões da produção dos documentos. Os 

resultados dessas averiguações compõem a fonte primordial para a classificação e avaliação 

dos documentos. Para além da efetivação dessas funções arquivísticas, o substrato adquirido 

com o estudo do organismo produtor municia o alcance dos elementos da política de 

indexação arrolados por Carneiro (1985). O elemento “cobertura de assuntos”, por exemplo, 

corresponde às funções e atividades que geraram o documento de arquivo. O conhecimento 

dos usuários do arquivo é fator primordial para a eficácia na recuperação da informação, pois 

a maioria dos elementos que compõem uma política de indexação depende do conhecimento 

do sujeito que busca e utiliza a informação. 

A política de indexação engloba uma série de decisões para que um sistema possa 

disponibilizar informações do melhor modo possível. Dentre as inúmeras peças que 
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congregam esse sistema, a indexação (e, sobretudo, sua política) “deve fazer parte também do 

planejamento global dos sistemas de informação como um parâmetro de sua administração no 

contexto gerencial” (RUBI, 2012, p. 114). 

Tendo em vista a visão global de uma política de indexação, especificamos um de 

seus elementos – a composição de uma linguagem documentária – na seção posterior. 

 

4.1 Linguagem Documentária: o “Modelo Metodológico Integrado para Construção de 

Tesauro” de Cervantes 

 

A representação da informação tem por intuito precípuo favorecer a recuperação 

da informação. Grande parcela dos estudos teóricos referentes às linguagens documentárias 

(LDs) se encontra imbricada no âmbito da Análise Documentária, que, no processo 

representacional, diz respeito aos processos de análise, codificação e decodificação dos 

conteúdos informacionais, e, dessa maneira, trata-se de uma atividade fundamental para 

prover a recuperação e disseminação da informação em sistemas documentários (CINTRA et 

al., 2002; LARA, 1993). Lara (1993) pontua que é possível identificar, no processo de Análise 

Documentária, dois tipos de representação: condensação intensiva do texto original 

(elaboração de resumos) e representação por intermédio de linguagens documentárias. 

No que concerne ao tratamento das informações a fim de torná-las úteis a uma 

pesquisa, Dodebei (2002) enumera dois aspectos: os processos efetuados nos documentos e os 

produtos construídos ou resultantes daqueles processos: 

 
Considera-se como processos a “análise”, a “síntese” e a “tradução em códigos 

documentários”. Destes, a análise e a síntese vão constituir o que se denomina 

Análise Documentária [sic] e a tradução ou processo de codificação documentária 

vai variar em função do objetivo específico da criação de códigos documentários, 

isto é: catalogação, classificação, indexação ou condensação informativa. E os 

produtos gerados por esses processos são, portanto: catálogos, índices e resumos. E 

os produtos construídos para melhorar a comunicação, ou instrumentos de 

comunicação, constituem as Linguagens Documentárias (DODEBEI, 2002, p. 42, 

grifo nosso). 
 

Consoante Cintra et al. (2002), as linguagens documentárias permitem a tradução 

dos conteúdos dos documentos por termos/descritores que representam os conceitos 

identificados. As LDs configuram-se como: 

 
[...] sistemas simbólicos instituídos que visam facilitar a comunicação. Sua função 

comunicativa, entretanto, é restrita a contextos documentários, ou seja, as LDs 

devem tornar possível a comunicação usuário-sistema (CINTRA et al., 2002, p. 34). 

 



48 

 

Cintra et al. (2002) acentuam esse caráter comunicativo restrito a contextos 

documentários e, nesse sentido, Lara (1993) acresce que as LDs apresentam uma função 

normalizadora das unidades conceituais do texto original; por conseguinte, não é representado 

o texto propriamente dito, mas os conceitos contidos do item documental. Partindo do 

entendimento que a LD “é uma linguagem controlada – normalizada – usada com fins 

classificatórios, no sentido amplo desta expressão” (CURRÁS, 1995, p. 80), depreendemos 

que o traço essencial “desses códigos de mediação é a representação de categorias ou classes 

de assunto compartilhadas pelos textos” (LARA, 1993, p. 73). 

As LDs, segundo Cintra et al. (2002), normalmente são construídas para a 

indexação, armazenamento e recuperação da informação. Dodebei (2002) converge para esse 

sentido e acrescenta que as linguagens documentárias tanto orientam o analista sobre os 

termos mais adequados para representar o conteúdo de um documento como também ao 

usuário na escolha dos termos que correspondem ao assunto que busca. 

As funções precípuas das linguagens documentárias seriam: organizar o campo 

conceitual da representação documentária; atuar como instrumento para a distribuição útil dos 

documentos; e controlar as dispersões léxicas, sintáticas e simbólicas durante o processo de 

análise documentária (DODEBEI, 2002). 

Cintra et al. (2002) asseveram que, distinta da Linguagem Natural (LN), as LDs 

se referem a linguagens construídas mediante regras explícitas, cujos elementos são 

selecionados de um universo particular, e as relações entre os termos são determinadas. 

Mediante uma comparação entre ambos os universos – LN e LD – as autoras explicitam que 

há diferenças conceituais entre “léxico”, “vocabulário”, “nomenclatura” e “terminologia”. No 

contexto da Linguística, Cintra et al. (2002, p. 36-38) definem da seguinte forma: 

a) léxico se refere ao “conjunto de unidades reais e virtuais que formam a língua 

de uma comunidade”; 

b) vocabulário, por sua vez, concerne “ao conjunto de ocorrências que integram 

um determinado corpus discursivo”; 

c) nomenclatura “se constitui em lista de nomes que supõem biunivocidade da 

relação significado-significantes”; 

d) terminologia alude “ao conjunto de termos de uma área, termos relacionados e 

definidos rigorosamente para designar as noções que lhe são úteis. [...] Trata-se de 

um sistema de termos organizados a partir de noções particulares.” 

Percebemos, então, que as LDs não se confundem com léxicos, vocabulários, 

nomenclaturas e terminologias, embora coliguem elementos de todos eles para a composição 
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de seus próprios elementos. Baseando-se em Gardin, Cintra et a.l (2002) destacam os 

elementos fundamentais de uma LD: 

a) um léxico que abarca uma lista de elementos descritores filtrados e depurados; 

b) uma rede paradigmática que se dirige à rede lógico-semântica entre os 

descritores; 

c) uma rede sintagmática designada para expressar as relações contingentes entre 

os descritores em um contexto específico. 

Ratificamos a função de intermediação das LDs no processo comunicativo entre 

usuário-sistema: 

 

[...] uma LD é utilizada na entrada do sistema, quando o documento é analisado para 

registro. Seu conteúdo é identificado e “traduzido”, de acordo com os termos da LD 

utilizada e segundo a política de indexação estabelecida. É da mesma forma 

utilizado à saída do sistema, quando, a partir da solicitação da informação pelo 

usuário, é feita a representação para busca. Assim, seu pedido é analisado, seu 

conteúdo identificado e devidamente “traduzido” nos termos da LD utilizada.” 

(CINTRA et al, 2002, p. 39-40). 
 

Dessa forma, para alcançar essa função de intermediação, as LDs implicam um 

controle de vocabulário, em que cada elemento corresponde a um único conceito/noção, 

reduzindo-se, dessa forma, fenômenos como redundância, ambiguidade, polissemia e 

variações idioletais. Assim sendo, por intermédio das terminologias de especialidade, as 

palavras se tornam termos ao se revestirem de significados vinculados a sistemas nocionais 

(CINTRA et al., 2002). O controle de vocabulário adquire contornos precisos no desenho de 

uma LD específica – o tesauro. 

Campos (2001, p. 87-88) informa que, etimologicamente, a palavra “thesaurus” 

advém do grego e do latim, significando “tesouro” e, por muitos séculos, designou noções 

como “léxico” ou “tesouro de palavras”, popularizando-se a partir da publicação do 

Thesaurus of English Words and Phrases, de autoria do Peter Mark Roget, em 1852. Com 

base em estudos que remontam ao século XVIII, Currás (1995) acrescenta que a palavra 

também abarcava noções como “tesouro ou depósito de conhecimentos”, “conjunto de 

conceitos” ou “coleção de palavras”. Campos (2001, p. 89) aponta Hans Peter Luhn como o 

primeiro a cunhar o termo “thesaurus”, em 1950, para nomear um “sistema de palavras 

autorizadas que possuem uma estrutura de referências cruzadas”, enquanto Currás (1995) 

destaca Helen Brown no uso da palavra em um sentido próximo à acepção atual, quando, em 

1957, discute a problemática da recuperação da informação: 

 

O problema da recuperação da informação é transformar conceitos e suas relações, 

da forma como se expressam na linguagem dos documentos, em uma linguagem 
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mais regularizada, com sinônimos controlados e suas estruturas sintáticas 

simplificadas. (BROWN apud CURRÁS, 1995, p. 85). 
 

Seguindo a evolução conceitual da palavra “tesauro”, Campos (2001) e Currás 

(1995) destacam os manuais produzidos pela Unesco na década de 1970, nos quais 

apresentam duas definições de tesauro, para a área de Ciência da Informação, consoante sua 

função e sua estrutura: 

a) Segundo a estrutura: “são vocabulários controlados e dinâmicos de termos 

relacionados, semântica e genericamente, que cobrem um domínio específico do 

conhecimento” (CURRÁS, 1995, p. 86); 

b) Segundo a função: “É um dispositivo de controle terminológico usado na 

tradução da linguagem natural dos documentos, dos indexadores ou dos usuários 

numa linguagem do sistema (linguagem de documentação, linguagem de 

informação) mais restrita” (CAMPOS, 2001, p. 91). 

Compreendendo um tesauro enquanto um instrumento de representação 

documentária, Currás (1995, p. 88) define o tesauro como: 

 
[...] uma linguagem especializada, normalizada, pós-coordenada, usada com fins 

documentários, onde os elementos lingüísticos que a compõem – termos simples ou 

compostos – se relacionam entre si sintática e semanticamente. (CURRÁS, 2010, p. 

99). 
 

Essa sistematização de termos contribui para as atividades de indexação e 

posterior recuperação da informação. E, nesse sentido, Dodebei (2002) esclarece que o 

tesauro favorece o desencadear dessas tarefas, especialmente por ser um instrumento que 

relaciona os descritores/termos de modo mais consistente, possuindo uma estrutura sintética e 

uma complexa rede de referências cruzadas. A autora explicita que o tesauro tem por principal 

objetivo o controle terminológico, apresentando as seguintes funções: controle de sinônimos; 

distinção de homógrafos; favorecimento da busca mediante termos relacionados e referências 

cruzadas; redução do tempo e aumento da eficiência nas atividades de indexação e 

recuperação de informações. 

Explicitadas as funções do tesauro, inferimos que sua aplicabilidade abrange um 

rol de cenários distintos. Sob o panorama da complexidade das instituições públicas, é 

possível deduzir ser inconcebível sua sobrevivência sem informação, sobretudo no que 

concerne ao processo de tomada de decisão.  Para além da custódia dessas informações, é 

preciso organizá-las conforme critérios devidamente estabelecidos, a fim de atender 

eficazmente às demandas informacionais da instituição/usuários. Destarte, arquitetar uma LD 
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adequada ao contexto da documentação arquivística e que possa convergir no atendimento 

dessas demandas parece-nos imprescindível: 

 

Partindo do princípio de que não existe uma linguagem documentária adequada ao 

campo conceitual para o qual se deseja representar os documentos de uma coleção 

[ou fundo arquivístico], a tarefa mais produtiva é a construção de uma nova 

linguagem que seja útil à representação dos dois universos integrantes do sistema de 

recuperação da informação: o universo das demandas de informação e universo dos 

documentos disponíveis. Essa necessidade de interação do documento com o usuário 

faz com que o fluxo de trabalho na construção de uma linguagem documentária, 

especificamente de uma estrutura conceitual como o tesauro, obedeça a uma 

sequência lógica de passos que, embora comum à maioria dos métodos utilizados 

para a construção de linguagens documentárias, deve ter por base alguns princípios 

gerais que regem a construção deste tipo de vocabulário controlado (DODEBEI, 

2002, p. 67-68, acréscimo nosso). 
 

Percebemos, portanto, que a construção de um tesauro requer a adoção de 

princípios fundamentais. Alinhados ao pensamento de Dodebei (2002), acreditamos que 

necessária se faz a definição de diretrizes para a construção de um tesauro útil e eficaz à 

recuperação da informação. Diante destas discussões, propomo-nos minudenciar o processo 

de elaboração de um tesauro conforme as diretrizes propostas por Cervantes (2009) em seu 

“Modelo Metodológico Integrado para Construção de Tesauro”, a fim de aplica-lo à realidade 

do acervo arquivístico da UFC. 

Em sua tese de doutoramento, Cervantes (2009) realiza um profundo estudo 

teórico-metodológico acerca da construção de tesauro, com o intento de averiguar a 

integração da Terminografia para a constituição desse instrumento. Ao final de sua inquirição, 

Cervantes apresenta um modelo metodológico que aprimora a identificação e seleção de 

conceitos, sistematizando as etapas necessárias para a construção de tesauro. 

Este modelo abrange cinco etapas que direcionam desde o trabalho preliminar 

(definir domínio/subdomínio) até a composição do produto final, ou seja, o tesauro. O modelo 

comporta as seguintes etapas, conforme o Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Sistematização de etapas da construção de tesauros 

MODELO METODOLÓGICO INTEGRADO PARA CONSTRUÇÃO DE TESAURO 

Sistematização de etapas da construção de tesauros (normalização, literatura e tesauros) - 

Procedimentos terminográficos 

1. Trabalho preliminar (Orientações 

gerais/Uso de equipamento automático de 

processamento de dados) 

- escolha do domínio e da língua do tesauro; 

- delimitação do subdomínio; 

- estabelecimento dos limites da pesquisa 

terminológica temática; 

- consulta a especialista do domínio/subdomínio. 

2. Método de compilação (Abordagem de 

compilação) 

- coleta do corpus do trabalho terminológico; 

- estabelecimento da árvore de domínio; 

- expansão da representação do domínio escolhido. 
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3. Registro de termos - coleta e classificação de termos. 

4. Verificação de termos (Admissão e 

exclusão de termos /Especificidade) 

- verificação, classificação e confirmação de termos; 

- elaboração de definições; 

- uso do vocabulário de especialidade para o 

estabelecimento de relações entre os descritores e de 

relações entre descritores e não descritores; 

- organização das relações entre descritores. 

5. Forma de apresentação de um tesauro - trabalhos de apresentação do tesauro. 
Fonte: CERVANTES (2009, p. 163). 

 

A primeira etapa – Trabalho Preliminar – abarca as seguintes operações: a) 

orientações gerais, com a definição de orientações referentes à construção de um tesauro, 

como publicizar a construção de um novo instrumento para evitar duplicidade; b) escolha da 

área de especialidade e da língua do tesauro, que, de maneira geral, são definidas em 

consonância com as necessidades dos usuários; c) delimitação de subárea de especialidade do 

tesauro, considerando igualmente as necessidades dos usuários; d) estabelecimento dos limites 

da pesquisa terminológica para áreas de especialidades, definidos em conformidade com os 

objetivos propostos, disponibilidade de tempo e recursos financeiros, sugerindo-se uma 

compilação de 300 a 2.500 termos numa escala de um levantamento básico a exaustivo, 

respectivamente; e) consulta a especialista da área/subárea de especialidade para obtenção de 

contribuições para a seleção de corpus representativo para a coleta de termos. 

A segunda etapa – Método de Compilação – preceitua quatro atividades: a) 

abordagem de compilação, normalmente indutiva ou dedutiva, ou ainda a combinação de 

ambos durante a construção de um vocabulário controlado; b) coleta do corpus para 

compilação de termos do tesauro, que se trata da seleção da documentação necessária para a 

compilação de termos do tesauro, tais como: dicionários, glossários, vocabulários, tesauros, 

normas terminológicas, normas e diretrizes documentárias, textos da área de especialidade, 

entre outras; c) estabelecimento da estrutura conceitual/categorização, que alude ao conjunto 

nocional no qual a área/subárea de especialidade a ser estudada se situa; d) expansão da 

representação da área de especialidade escolhida, se necessário, em decorrência da 

delimitação da subárea e do estabelecimento da estrutura conceitual. 

A terceira etapa – Registro de Termos – esclarece acerca da coleta e classificação 

de termos para construção de tesauro a partir do corpus definido. O procedimento geral 

consiste em realizar uma leitura do texto com o intento de abalizar os conceitos/termos 

significativos para extrair e, em seguida, anotar os termos em ficha terminológica de registro 
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de termos, a qual comporta os seguintes itens: termo, contextos de uso, fonte, domínio/área de 

especialidade, definições, responsável pelo registro e data do referido registro. 

A quarta etapa – Verificação de Termos – esclarece a respeito de: a) verificação e 

classificação da noção/denominação, ou seja, análise e reexame de cada conceito/termo, a fim 

de realizar adequações, caso necessárias, possibilitando a delimitação mais precisa do termo, 

sua classificação definitiva e definição da rede de sinônimos; b) notas de escopo ou de 

aplicação, que diz respeito às instruções de uso de alguns termos preferidos, possibilitando 

ampliar ou restringir o significado de um descritor de acordo com a política de indexação 

adotada. 

A quinta e última etapa do Modelo – Forma de Apresentação de um Tesauro – 

esclarece quanto à sua apresentação final: de modo sistemático acompanhada de apresentação 

alfabética. Na parte sistemática, os descritores se relacionam conforme as categorias/classes e 

são apresentados sob a forma de listas de classes em ordem alfabética. Na ordem alfabética, 

cada descritor ou não-descritor se encontra com aqueles com os quais se relacionam, seguindo 

uma ordem específica – relação de equivalência, hierárquica (genérico e específico) e relação 

associativa. 

No que concerne às relações entre os termos em um tesauro, Cervantes (2009) 

esclarece que as relações básicas são as seguintes: 

a) Relações de equivalência – relativas aos termos/descritores que são congruen-

tes, utilizando-se os símbolos USE ou UP (usado para), a fim de explicitar os ter-

mos preferidos e preteridos para o sistema de informação; 

b) Relação hierárquica – concernente às relações de superioridade e subordinação 

entre os termos, fazendo uso dos símbolos TG (Termo Genérico) e TE (Termo Es-

pecífico), para evidenciar essas relações; 

c) Relação associativa – não se refere a termos sinônimos ou genéricos ou especí-

ficos, mas aos termos com relacionamentos horizontais, expressos mediante o 

símbolo TR (Termo Relacionado). 

Partindo do pressuposto de que o Modelo pode contribuir para o processo 

representacional arquivístico, apresentamos, em seguida, a construção do tesauro voltado para 

a documentação referente à gestão de pessoas custodiada pela Divisão de Arquivo na UFC. 
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5  MATÉRIA-PRIMA DO TESAURO: ANÁLISE DAS FONTES DOCUMENTAIS SOB 

A ÓTICA DE BARDIN 

 

Considerando o propósito em tela de analisar a aplicabilidade do “Modelo 

Metodológico Integrado para Construção de Tesauro”, de Cervantes, para a representação da 

informação arquivística da Universidade Federal do Ceará, apresentamos e analisamos, neste 

Capítulo, os dados conforme a perspectiva de Bardin (2011), para, no Capítulo seguinte, 

efetuar a construção do tesauro sob o viés de Cervantes (2009). 

Ratificamos que, no âmbito arquivístico, necessário se faz partir do plano de 

classificação (que ordena as funções/atividades) para a definição do contexto de produção dos 

tipos documentais. Desse modo, o plano de classificação se refere ao todo – campo nocional – 

que será subdivido em categorias menores até alcançar o item documental. Ao efetivar a 

análise do conjunto documental delimitado, é possível coletar os termos e organizá-los de 

modo a explicitar as relações – de equivalência, hierárquicas e associativas – entre os 

termos/descritores selecionados, seguindo as etapas propostas por Cervantes (2009). 

Diante desses apontamentos, realizamos a pesquisa documental no acervo 

custodiado pela Divisão de Arquivo da UFC entre os meses de setembro a novembro do ano 

de 2019. Compuseram os corpora da pesquisa os processos de gestão de pessoas referentes 

aos códigos 24.3 (licenças), 24.4 (afastamentos) e 24.91 (concessões), totalizando 259 

processos. Destarte, apresentamos a análise de conteúdo realizada nas seguintes fontes 

documentais: Plano de Classificação do CONARQ; Lei n° 8.112/1990 e os processos 

referentes a afastamentos, concessões e licenças de servidores da UFC no ano de 2014. Com o 

delineamento das categorias e subcategorias dos conteúdos após a análise efetuada, 

discutimos, no Capítulo 6, a composição do tesauro sob as “lentes” de Cervantes (2009). 

Consoante Bardin (2011), as categorias se configuram como classes que agrupam 

unidades de registro que possuem características em comum sob um título genérico. A autora 

aponta alguns atributos que devem permear a definição das categorias, tais como: exclusão 

mútua (evitar a sobreposição de classes); homogeneidade (princípio único de classificação); 

pertinência (coerência entre o quadro teórico levantado e o material coletado); objetividade e 

fidelidade (dirimir a subjetividade do codificador no estabelecimento das categorias); e 

produtividade. A conjunção dessas propriedades confere maior coerência à definição das 

categorias e subcategorias que perfazem o conjunto de textos/documentos em análise. 

É preciso ressaltar que, na nossa pesquisa, o foco se dirige aos termos que aludem 

às funções/atividades que subjazem a gênese do documento arquivístico. Informações como 
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faixa etária, número de pedidos de licença para saúde, período da licença, entre outros dados, 

não foram, portanto, consideradas. Desse modo, as três categorias principais do nosso estudo 

foram definidas pelo próprio Código de Classificação do CONARQ, quais sejam: 

“Afastamentos”, “Concessões” e “Licenças”. A partir dessa primeira categorização, 

analisamos cada uma das fontes elencadas: Código de Classificação, Lei n° 8.112/1990 e os 

processos da UFC. Como percebemos algumas dissonâncias no estabelecimento das 

subcategorias ao analisar as fontes principais para a extração dos termos, apresentamos cada 

uma delas em sequência para, em seguida, correlacionar os dados, a fim de delimitar as 

categorias e subcategorias que embasam a construção do tesauro. No Quadro 2, expomos a 

análise realizada no Código de Classificação do CONARQ. 

 

Quadro 2 – Categorias e subcategoria no Código de Classificação do CONARQ 

 

Categorias 

 

Subcategorias 

 

Afastamentos 

Código: 024.4 

Para Depor 

Para Exercer Mandato Eletivo 

Para Servir ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 

Para Servir como Jurado Suspensão de Contrato de Trabalho (CLT) 

 

Concessões 

Código: 024.91 

Alistamento Eleitoral 

Casamento (Gala) 

Doação de Sangue 

Falecimento de Familiares (Nojo) 

Horário Especial para Servidor Estudante 

Horário Especial para Servidor Portador de Deficiência 

 

Licenças 

Código: 024.3 

Acidente em Serviço 

Adotante 

Afastamento do Cônjuge/Companheiro 

Atividade Política 

Capacitação Profissional 

Desempenho de Mandato Classista 

Doença em Pessoa da Família 

Gestante 

Paternidade 

Prêmio Por Assiduidade 

Serviço Militar 

Tratamento de Interesses Particulares 

Tratamento de Saúde (Inclusive Perícia Médica) 
Fonte: Arquivo Nacional (2001). 

 

É perceptível no instrumento do CONARQ a objetividade na definição das 

nuances que perfazem cada uma das categorias, posto que se trata de um instrumento técnico 

para o tratamento da informação arquivística em instituições públicas. A categoria 

“Afastamentos” congrega apenas 4 (quatro) subcategorias; “Concessões” abarca 6 (seis); 

enquanto que “Licenças” aglomera o maior número de subcategorias, totalizando 13 (treze). 
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Salientamos que, pelo fato de o código se dirigir à realidade da documentação produzida e/ou 

recebida por entidades públicas federais, a classe concernente à gestão de pessoas reflete a Lei 

n° 8.112/1990, normativo legal que dispõe sobre o regime estatutário dos servidores públicos 

da esfera federal. 

Nesse sentido, a referida Lei foi analisada para correlacionar e aprofundar os 

registros identificados no Código de Classificação. Haja vista a extensão da Lei, optamos por 

apresentar cada uma das 3 (três) categorias principais em quadros distintos. Expomos no 

Quadro 3, os tipos de afastamentos destacados na Lei n° 8.112/1990 bem como seus 

respectivos registros representados nos artigos, Incisos e alíneas ora expostos no Quadro 

referente às nuances de registro da atividade em questão. 

 

Quadro 3 – Tipos de afastamentos conforme a Lei n° 8.112/1990 

Tipos de Afastamentos Nuances de Registros 

Afastamento para participação desportiva 

Art. 102, Inciso X 

“[...] participação em competição desportiva nacional 

ou convocação para integrar representação desportiva 

nacional, no País ou no exterior [...].” 

Afastamento para participar de curso de 

formação 

Art. 20, parágrafo 4
° 

“[...] afastamento para participar de curso de formação 

decorrente de aprovação em concurso para outro cargo 

na Administração Pública Federal.” 
Afastamento para júri e outros serviços 

obrigatórios por lei 

Art. 102, Inciso VI 

“[...] júri e outros serviços obrigatórios por lei.” 

Afastamento para desempenho de mandato 

eletivo 

Art. 102, Inciso V 

“[...] desempenho de mandato eletivo federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal [...].” 

Afastamento para participação em programa 

de pós-graduação stricto sensu no país 

 

Seção IV 

“Afastamento para Participação em Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu no País” 
Art. 96-A. 

“O servidor poderá [...] afastar-se do exercício do 

cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para 

participar em programa de pós-graduação stricto sensu 

em instituição de ensino superior no País.” 
Art. 96-A § 2º 

“Os afastamentos para realização de programas de 

mestrado e doutorado somente serão concedidos aos 

servidores titulares de cargos efetivos no respectivo 

órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para 

mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado [...].” 
Art. 96-A. § 3º 

“Os afastamentos para realização de programas de 

pós-doutorado somente serão concedidos aos 

servidores titulares de cargos efetivo no respectivo 

órgão ou entidade há pelo menos quatro anos [...].” 
Afastamento para participação em programa 

de pós-graduação no exterior 

Art. 96-A. § 7º 

“[...] participação em programa de pós-graduação no 
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Exterior [...].” 
Fonte: Brasil (1990). 

 

Apesar de o Código de Classificação do CONARQ de certo modo refletir as 

normas que regulamentam a gestão de pessoas nos organismos federais, o instrumento 

apresenta apenas 4 (quatro) subcategorias para “Afastamento”, enquanto que na Lei n° 

8.112/1990 são explicitadas 6 (seis) nuances para afastamento. Entendemos que o 

“afastamento para júri e outros serviços obrigatórios por lei”, exposto na Lei acima citada, 

abarca os “afastamentos para depor”, “afastamentos para servir ao TRE” e o “afastamento 

para servir como jurado” do Código de Classificação. Ambas as fontes documentais também 

mencionam o “afastamento para exercer mandato eletivo”, contudo o Código do CONARQ 

sequer menciona as seguintes modalidades de afastamentos expostos na Lei em questão: para 

participar de curso de formação; para participação desportiva; para participação em programa 

de pós-graduação stricto sensu no país; para participação em programa de pós-graduação no 

exterior. Salientamos que estas possibilidades de afastamentos são concedidas pela UFC, logo, 

necessário se faz considerá-las na composição de um tesauro que reúna os termos 

representativos do conjunto documental da Universidade. 

Seguindo a análise da Lei n° 8.112/1990, no Quadro 4, detalhamos os registros 

atinentes aos tipos de concessões. 

 

Quadro 4 – Tipos de concessões conforme a Lei n° 8.112/1990 

Tipos de Concessões Nuances de Registros 

Concessão para alistamento 

eleitoral 

Art. 97, Inciso II 

“pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou 

recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) 

dias” 

Concessão para casamento 
Art. 97, Inciso III, alínea a 

“[...] casamento.” 

Concessão para doação de sangue 
Art. 97, Inciso I 

“[...] doação de sangue.” 
Concessão por falecimento do 

cônjuge, companheiro, pais, 

madrasta, padrasto, filhos, 

enteados, menor sob guarda e 

irmão 

Art. 97, Inciso III, alínea b 

“[...] falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou 

padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.” 

Horário especial ao servidor 

estudante 

Art. 98. 

“Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando 

comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da 

repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.” 
Art. 98.  § 1

o 
“[...] será exigida a compensação de horário no órgão ou 

entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do 

trabalho.” 
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Horário especial ao servidor 

portador de deficiência 

Art. 98. § 2
o 

“Também será concedido horário especial ao servidor portador 

de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta 

médica oficial, independentemente de compensação de horário.” 
Horário especial ao servidor que 

tenha cônjuge, filho ou dependente 

com deficiência 

Art. 98. § 3
o 

“As disposições constantes do § 2
o
 são extensivas ao servidor 

que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.” 
Fonte: Brasil (1990). 

 

Na categoria “Concessões”, constatamos uma menor dissonância na definição das 

subcategorias, as nuances de registro são praticamente idênticas tanto no Código de 

Classificação como na Lei já referendada anteriormente. Identificamos, não obstante, uma 

lacuna no Código do CONARQ concernente à concessão de horário especial. Embora as duas 

fontes documentais mencionem o “horário especial ao servidor estudante” e o “horário 

especial para o servidor portador de deficiência”, o Código não faz menção ao “horário 

especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência”, conforme 

podemos observar no Art. 98 da Lei n° 8.112/1990. Assim, como discutimos na categoria 

“Afastamentos”, a Lei acrescenta outra subcategoria que é igualmente implementada na UFC. 

Sendo "Licenças" a última categoria analisada e que congrega o maior número de 

subcategorias quando comparada a “Afastamentos” e “Concessões”, no Quadro 5, 

apresentamos as nuances de registro visualizados na normativa. 

 

Quadro 5 – Tipos de licenças conforme a Lei n° 8.112/1990 

Tipos de Licenças Nuances de Registros 

Licença por motivo de acidente em 

serviço ou doença profissional 

Art. 102, Inciso VIII, alínea d 

“[...] por motivo de acidente em serviço ou doença 

profissional.” 
Art. 185, alínea f 

“[...] licença por acidente em serviço.” 
Art. 211. 

“Será licenciado, com remuneração integral, o servidor 

acidentado em serviço.” 
Art. 212. 

“Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido 

pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com 

as atribuições do cargo exercido.” 

Licença à adotante 

Art. 102, Inciso VIII, alínea a 

“[...] licença [...] à adotante [...].” 
Art. 210. 

À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 

1 (um) ano de idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de 

licença remunerada. 

Art. 208. 

“Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à 

licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos.” 
Licença por motivo de afastamento 

do cônjuge ou companheiro 

Art. 81, Inciso II 

“[...] por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro” 
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Art. 84. 

“Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar 

cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do 

território nacional, para o exterior ou para o exercício de 

mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.” 
Art. 84.§ 1

o 
“A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.” 
Art. 84. § 2

o 
“No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro 

também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou 

entidade da Administração Federal direta, autárquica ou 

fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível 

com o seu cargo.” 

Licença para atividade política 

Art. 81, Inciso IV 

“[...] para atividade política.” 
Art. 86 

“O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o 

período que mediar entre a sua escolha em convenção 

partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do 

registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.” 
Art. 86. § 2

o 
“A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte 

ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os 

vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três 

meses.” 

Licença para capacitação 

Art. 81, Inciso V 

“[...] para capacitação.” 
Art. 87. 

“ Após cada qüinqüênio de efetivo exercício, o servidor poderá, 

no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo 

efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para 

participar de curso de capacitação profissional.” 
Art. 102, Inciso VIII, alínea e 

“[...] licença [...] para capacitação, conforme dispuser o 

regulamento.” 

Licença para desempenho de 

mandato classista 

Art. 81, Inciso VII 

“[...] para desempenho de mandato classista.” 
Art. 92 

“É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração 

para o desempenho de mandato em confederação, federação, 

associação de classe de âmbito nacional, sindicato 

representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da 

profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração 

em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos 

para prestar serviços a seus membros [...].” 
Art. 102, Inciso VIII, alínea c 

[...] licença [...] para o desempenho de mandato classista ou 

participação de gerência ou administração em sociedade 

cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a 

seus membros [...].” 

Licença por motivo de doença em 

pessoa da família 

Art. 81, Inciso I, seção II 

“[...] por motivo de doença em pessoa da família.” 
“A licença prevista no Inciso I do caput deste artigo bem como 
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cada uma de suas prorrogações serão precedidas de exame por 

perícia médica oficial.” 
Art. 82 

“A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de 

outra da mesma espécie será considerada como prorrogação.” 
Art. 83 

“Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença 

do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou 

madrasta e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e 

conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação 

por perícia médica oficial.” 
Art. 83.  § 1

o 
“A licença somente será deferida se a assistência direta do 

servidor for indispensável e não puder ser prestada 

simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante 

compensação de horário [...]” 
Art. 103 

“[...] licença para tratamento de saúde de pessoa da família do 

servidor.” 

Licença à gestante 

Art. 102, Inciso VIII, alínea a 

“[...] licença [...] à gestante [...].” 
Art. 207. 

“Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e 

vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.” 

Licença à paternidade 

Art. 102, Inciso VIII, alínea a 

“[...] licença [...] à paternidade.” 
Art. 208. 

“Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à 

licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos.” 

Licença prêmio por assiduidade 
Art. 81, Inciso V 

“prêmio por assiduidade” 

Licença para o serviço militar 

Art. 81, Inciso III 

“[...] para o serviço militar.” 
Art. 85 

“Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida 

licença, na forma e condições previstas na legislação específica. 
Art. 102, Inciso VIII, alínea f 

“[...] licença [...] por convocação para o serviço militar.” 

Licença para tratar de interesses 

particulares 

Art. 81, Inciso VI 

“[...] para tratar de interesses particulares.” 
Art. 91 

“A critério da Administração, poderão ser concedidas ao 

servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em 

estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares 

pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração.” 

Licença para tratamento da própria 

saúde 

Art. 102, Inciso VIII, alínea b 

“[...] licença [...] para tratamento da própria saúde, até o limite 

de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de 

serviço público prestado à União [...].” 
Art. 185, alínea d 

“[...] licença para tratamento de saúde.” 
Art. 202 

“Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a 

pedido ou de ofício, com base em perícia médica [...]” 
Art. 204 
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“A licença para tratamento de saúde inferior a 15 (quinze) dias, 

dentro de 1 (um) ano, poderá ser dispensada de perícia oficial, 

na forma definida em regulamento.” 
Fonte: Brasil (1990). 

 

As licenças constituem um dos principais objetos de solicitações que geram uma 

gama de processos na UFC, nos quais verificamos, em algumas ocorrências algum mal 

entendido na comunicação entre o que é solicitado e o real objetivo dos servidores. Tal fato 

acaba gerando incongruências, causando atrasos na finalização do processo bem como a 

produção desnecessária de documentos. Chaumier (1988) sinaliza que uma indexação mal 

executada pode gerar ruídos na comunicação entre o usuário e o sistema de informação. Ao 

verificar como as 3 (três) categorias principais são apresentadas no Código de Classificação e 

na Lei n° 8.112/1990, já é possível identificar algumas dissonâncias, o que nos remete ao 

pensamento de Chaumier (1988) no que diz respeito ao entendimento detalhado do conteúdo 

do documento, para definir claramente os conceitos mais pertinentes e escolher os termos 

mais adequados para efetuar a indexação. 

 Dentre os registros identificados na Lei, destacamos a licença prêmio por 

assiduidade, uma vez que, apesar de não ser mais concedida aos novos servidores, ainda é 

objeto de requisição por aqueles que possuírem quinquênios completos até a data de 15 de 

outubro de 1996. A partir da promulgação da Medida Provisória n° 1.522/1996, que concedeu 

nova redação ao Art. 87 da Lei n° 8.112/1990, a licença prêmio é extinta e passa a vigorar 

como licença para capacitação. 

Outrossim, em comparação com as outras categorias já referidas (“Afastamentos” 

e “Concessões”), a categoria que versa sobre “Licenças” é a que possui uma maior 

correspondência entre o que está no Código do CONARQ com o que é definido na Lei n° 

8.112/1990, conforme podemos verificar no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Comparativo dos tipos de licenças entre o Código do CONARQ e                               

Lei n° 8.112/1990 

Código do CONARQ Lei n° 8.112/1990 

Acidente em Serviço Licença por acidente em serviço 

Licença à adotante Licença à adotante 

Afastamento do 

Cônjuge/Companheiro 
Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro 

Atividade Política Licença para atividade política 

Capacitação Profissional Licença para capacitação 

Desempenho de Mandato Classista Licença para o desempenho de mandato classista 
Licença por motivo de doença em 

pessoa da família 
Licença por motivo de doença em pessoa da família 

Gestante Licença à gestante 
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Paternidade Licença à paternidade 

Prêmio Por Assiduidade Licença prêmio por assiduidade 

Serviço Militar Licença para o serviço militar 

Tratamento de Interesses 

Particulares 
Licença para tratar de interesses particulares 

Tratamento de Saúde (Inclusive 

Perícia Médica) 
Licença para tratamento da própria saúde 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Dessa forma, observamos que não existem incongruências entre o que consta na 

Lei com o que é elencado no Código de Classificação no que se refere à categoria acima 

exposta, na qual as unidades de registro se repetem. O mesmo não é constatado, todavia, com 

relação aos “Afastamentos” e “Concessões”, onde podemos verificar, além da frequência de 

alguns registros, a presença de certas unidades de registro da Lei n° 8.112/1990 que se 

encontram ausentes no referido CONARQ. Ante o exposto, debruçamo-nos sobre os tipos 

processuais arquivísticos produzidos/recebidos pela UFC, referentes às solicitações que 

concernem aos pedidos de afastamentos, concessões e licenças. 

A UFC, no interstício temporal de suas atividades, produziu uma grande massa 

documental, contudo é recente o tratamento arquivístico que propõe dar uma organização 

técnica a essa documentação. Na atual conjuntura de desenvolvimento tecnológico, tratar 

apenas os documentos em suporte papel se tornou insuficiente, principalmente com a inserção 

dos documentos eletrônicos. 

Em janeiro de 2018, a UFC adotou integralmente o Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI), com o intento de atender a uma exigência do governo federal – o Processo 

Eletrônico Nacional (PEN)
13

. Por conseguinte, os processos administrativos, entre outros 

fluxos de trabalho, passaram a ser gerados e tramitados em meio eletrônico. Considerando o 

Sistema como uma perspectiva de padronização dos termos que aludem aos tipos processuais 

produzidos no âmbito da UFC, temos como horizonte o levantamento dos termos cadastrados 

no SEI para complementar a análise da documentação em papel. 

Haja vista a extensão da fonte ora analisada, utilizamos, para a apresentação dos 

registros detectados no conjunto documental delimitado, os mesmos contornos aplicados à Lei 

n° 8.112/1990, quer seja a apresentação de cada categoria em 3 (três) quadros distintos, 

relacionando os termos que denominam os tipos de processos no SEI com os registros 

encontrados nos documentos em papel gerados em 2014. 

                                                 
13

 O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) se configura como uma das ações para a consecução de uma 

infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos. O Processo Eletrônico Nacional 

(PEN) se encontra disposto no Decreto n° 8.539 de 8 de outubro de 2015. 
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Durante a averiguação dos processos em suporte papel, observamos a discrepância 

em números, quando comparamos as 3 (três) modalidades: afastamentos com 46 exemplares; 

concessões com 30; e licenças com 183, totalizando 259 processos. Apesar de as duas 

primeiras modalidades oferecerem quantitativos menores que a última, houve, entretanto, 

proporcionalidade na detecção de contradições na formulação das solicitações que podem se 

dirigir a uma classificação arquivística equivocada. 

Como exemplo, podemos citar uma solicitação de afastamento total para cursar 

pós-graduação, cujo código seria 024.4; porém, no transcurso do processo, foi verificado que 

o servidor não fazia jus ao afastamento, mas sim à concessão do horário especial, que possui o 

código 024.91. Tendo em conta este cenário, concordamos com Sousa e Araújo Júnior (2013; 

2017) ao asseverarem que o código de classificação é insuficiente para representar a 

complexidade da informação arquivística, pois que o código indica somente o contexto da 

gênese documental, não contemplando as temáticas secundárias que envolvem o processo em 

sua completude. O conteúdo do documento é preterido, constituindo-se, portanto, em 

silêncios que podem obstar a recuperação da informação. Nesse caso em específico, além de 

representar o contexto de produção ao aplicar o código 024.91 (Concessões), também 

deveríamos representar o conteúdo documental mediante a utilização de descritores que 

aludissem à temática principal (horário especial – servidor estudante) e às temáticas 

secundárias (afastamento total). Ademais, é possível acrescentar descritores adicionais que 

explicitem outras relações entre os termos e conteúdos dos documentos. Em concordância 

com Sousa e Araújo Júnior (2017), defendemos a conjunção entre a classificação e o uso de 

técnicas de indexação de modo a instituir pontos de acesso adicionais que assegurem um 

acesso mais eficiente e rápido à informação. 

 Diante desse cenário, no Quadro 7, aferimos os tipos de afastamentos presentes 

nos documentos da UFC. Salientamos que alguns tipos processuais identificados no SEI não 

foram encontrados na amostra selecionada entre os documentos em suporte papel. Nesses 

casos, registramos o fato como “não encontrado”. 

 

Quadro 7: Tipos de afastamentos conforme a documentação da UFC 

SEI Documentos em suporte papel 

Afastamento para Atividade 

Desportiva 
Não encontrado 

Afastamento para Curso de 

Formação 

“Afastamento para participar em curso de formação” 
“Afastamento para participação em curso de formação” 
“[...] aprovação em concurso para outro cargo na administração 

pública federal” 
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Afastamento para Depor Não encontrado 

Afastamento para Exercer 

Mandato Eletivo 
“Afastamento para Exercer Mandato Eletivo” 

Afastamento para Prestar 

Colaboração (Docentes) 
Não encontrado 

Afastamento para Prestar 

Colaboração Técnica 

(Técnicos-Administrativos) 

Não encontrado 

Afastamento para Servir como 

Jurado 
Não encontrado 

Afastamento Parcial para Pós-

Graduação (Stricto Sensu) 
“Afastamento para aperfeiçoamento parcial” 

Afastamento Total para Pós-

Graduação (Mestrado, 

Doutorado ou Pós-Doutorado) 

 

“Afastamento para aperfeiçoamento” 
“Afastamento para realizar aperfeiçoamento profissional” 
“Afastamento para aperfeiçoamento no país e do país” 
“Afastamento para participação em programa de pós-graduação 

stricto sensu” 
“Afastamento para pós-graduação no país” 
“Afastamento para pós-graduação fora do país” 
“Afastamento para estudo ou missão no exterior” 
“Afastamento total” 
“Afastamento em regime integral para cursar pós-graduação” 
“Afastamento para realização de programas de mestrado e 

doutorado” 
“Afastamento para mestrado” 
“Afastamento para doutorado” 
“Afastamento para realizar estágio pós-doutoral” 
“Afastamento improrrogável a fim de realizar estágio pós-doutoral” 
“Afastamento do país para aperfeiçoamento com o objetivo de 

cursar doutorado sanduíche no exterior” 
“Dar continuidade à pós-graduação” 
“Permanecer afastado” 
“Prorrogação de afastamento para aperfeiçoamento” 
“Prorrogação do afastamento” 
“Prosseguir doutorado” 
“Renovação de afastamento” 
“[...] com ônus limitado – mantida apenas a remuneração” 
“[...] com ônus – além da remuneração, há uma bolsa de 

estudos/auxílio financeiro de instituição brasileira” 
“[...] sem ônus – o solicitante é retirado da folha de pagamento no 

período do afastamento” 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Notamos que 5 (cinco) tipos de afastamento registrados no SEI não foram 

detectados na documentação em papel analisada. Dentre as unidades de registro encontradas, 

destacamos o afastamento para cursar pós-graduação: para o SEI/UFC, o critério 

diferenciador reside nas modalidades parcial (redução da carga horária em até 20h) e total 

(afastamento por completo de suas atividades laborais); para a Lei n° 8.112/1990, entretanto, 

o critério incide na localização do curso pretendido, se no país ou no exterior, não 
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contemplando as abordagens parcial e total. É perceptível nos documentos produzidos em 

papel maior correspondência com a lógica exposta na Lei, posto que a menção às modalidades 

total e parcial é pouco frequente, enfatizando a localização geográfica do curso – se no país ou 

fora do país. Ressaltamos ainda a utilização de termos que trazem maior especificação aos 

pedidos de afastamento para pós-graduação, como “renovação”, “prorrogação”, “com ônus”, 

“com ônus limitado”, “sem ônus”, que são essenciais para direcionar a solicitação pretendida. 

Com relação à próxima categoria, “Concessões”, no Quadro 8, destacamos que 

não foram encontrados, nos documentos em papel, 3 (três) modalidades de concessão que se 

encontram no SEI. 

 

Quadro 8: Tipos de concessões conforme a documentação da UFC 

SEI Documentos em suporte papel 

Concessão para 

Alistamento/Recadastramento 

Eleitoral 

Não encontrado 

Concessão para Casamento 

(Gala) 
Não encontrado 

Concessão para Doação de 

Sangue 
Não encontrado 

Concessão em Caso de 

Falecimento de Familiares 

(Nojo) 

“[...] finalizar licença para tratamento de pessoa da família e iniciar 

a licença nojo tendo em vista o falecimento do [...]” 

Horário Especial – Servidor 

Estudante 

“Solicitação de horário especial para servidor estudante” 
“Solicitação de horário especial para aperfeiçoamento” 
“Afastamento para aperfeiçoamento” 
“Flexibilização de horário para aperfeiçoamento” 
“Renovação do regime de flexibilização de horário para 

aperfeiçoamento” 
“Horário especial por motivo de estudo” 

Horário Especial – Servidor 

Portador de Deficiência 

 

“Avaliação da necessidade de horário especial para servidor 

portador de deficiência” 
 “Redução de carga horária sem redução de salário” 
“Tipo de deficiência - física, visual, auditiva, mental ou mista” 
“Solicito horário especial por motivo de doença” 
“Redução de carga horária por motivos de saúde” 
“Horário especial para servidor portador de necessidades específicas 

(reavaliação)” 
“Redução de carga horária por doença” 

Horário Especial – Familiar 

Deficiente 

“Avaliação da necessidade de horário especial para servidor com 

familiar/dependente portador de deficiência” 
“Redução de carga horária sem redução de salário” 
“Tipo de deficiência - física, visual, auditiva, mental ou mista” 
“Solicita redução de carga horária para acompanhamento familiar” 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Como relevante na análise desta categoria, pontuamos o “horário especial – 

servidor estudante” que aparecem nos processos em papel representados por termos diversos 
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em comparação à nomenclatura adotada no SEI. É comum aparecerem termos como: 

“flexibilização de horário para aperfeiçoamento”, “horário especial por motivo de estudo”, 

entre outros. Ademais, este tipo de concessão é amplamente confundido com o afastamento 

total para cursar pós-graduação: o primeiro versa sobre a liberação do servidor para os estudos 

na mesma cidade em que trabalha e requer a compensação do horário, enquanto que o 

afastamento não exige tal compensação e diz respeito à realização de cursos em lugares 

distantes da unidade em que o servidor se encontra lotado. 

Nessa categoria, é notória a diversidade terminológica presente nos documentos 

em papel em comparação ao SEI, no que concerne aos pedidos de concessão de “Horário 

Especial – Servidor Portador de Deficiência”, isto é, ao comparar os termos técnicos 

estabelecidos pela administração superior (no SEI) com os termos comumente usados pelos 

servidores de maneira geral. Esse fato ratifica a necessidade da construção de um tesauro que 

colabore na identificação de remissivas, isto é, aproximar termos como: “Horário Especial – 

Servidor Portador de Deficiência” a “Redução de carga horária sem redução de salário”. 

Se considerarmos as possibilidades de indexação expostas por Gil Leiva (2012), 

estamos centrando nossa análise no documento a priori, sem averiguar as necessidades do 

usuário. Esta opção se deu pelo fato de ser recente o tratamento arquivístico dos conjuntos 

documentais da UFC; desse modo, optamos por enfatizar nossa análise nos documentos, para 

adquirir um conhecimento aprofundado da realidade de produção e tramitação dos 

documentos da instituição. Apesar de não investigarmos as necessidades informacionais dos 

usuários nesse trabalho, já foi possível, entretanto, identificar a profusão dos termos 

materializados nos documentos amplamente utilizados pelos servidores. 

Quanto à última categoria a ser analisada na documentação da UFC, “Licenças”, 

esta não só apresentou a maior quantidade de subcategorias como também o maior número de 

desdobramentos que não possuem correspondência nas outras fontes documentais consultadas 

(Código de Classificação e Lei n° 8.112/1990), como demonstrado no Quadro 9. 

 

Quadro 9: Tipos de licenças conforme a documentação da UFC 

SEI Documentos em suporte papel 

Licença por Acidente em 

Serviço ou Moléstia 

Profissional 

Não encontrado 

Licença à Adotante Não encontrado 

Licença Acompanhamento de 

Cônjuge/Companheiro (com 

Exercício Provisório) 

“Requerimento de licença por motivo de afastamento do 

cônjuge/companheiro” 
“Licença por motivo de afastamento do cônjuge com exercício 
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provisório” 
“Licença por motivo de afastamento do cônjuge ser concedida sem 

remuneração” 
“Afastamento para exercício provisório de função” 
“Concessão de exercício provisório” 
“Concessão de licença por motivo de afastamento do cônjuge para 

exercício provisório” 

Licença Acompanhamento de 

Cônjuge/Companheiro (sem 

Remuneração) 

 

Não encontrado 

Licença Gestante Anterior ao 

Parto 

“Licença maternidade” 
“Solicitação de licença à gestante (prorrogação)” 
“Licença à gestante” 
“Licença gestante” 
 

Licença para Atividade Política “Solicitação de licença para atividade política” 

Licença para Capacitação 

“Licença capacitação” 
“Solicitação de licença para capacitação” 
“Afastamento para realizar curso de aperfeiçoamento” 
“Afastamento para capacitação” 
“Afastamento para aperfeiçoamento” 
“Licença de capacitação” 
“Conceder licença para capacitação a fim de elaborar tese de 

doutorado com ônus limitado” 
“Conceder licença para capacitação com o objetivo de realizar curso 

de aperfeiçoamento em inglês com ônus limitado” 
“Conceder licença para capacitação com o objetivo de realizar 

estágio junto ao grupo de pesquisa com ônus limitado” 
“Conceder licença para capacitação a fim de elaborar dissertação de 

mestrado com ônus limitado” 
Motivos para a solicitação da licença: curso presencial; grupo de 

estudo; seminário; estágio; curso à distância; intercâmbio; 

congresso; treinamento em serviço; elaboração de trabalho de 

conclusão de curso de graduação; elaboração de trabalho de 

conclusão de curso de pós-graduação lato sensu; elaboração de 

dissertação de mestrado; elaboração de tese de doutorado 

 

Licença para Mandato Classista Não encontrado 

Licença para Serviço Militar Não encontrado 
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Licença para Tratamento da 

Própria Saúde 

“Licença médica” 
“Solicitação de licença para tratamento de saúde” 
“Licença para tratamento de saúde” 
“Licença médica para tratamento da saúde” 
“Afastamento para tratamento de saúde própria” 
“Licença tratamento de saúde” 
“Concessão de afastamento” 
“Licença médica para tratamento da saúde” 
“Solicitação de avaliação capacidade laboral (ou laborativa)” 
“Perícia médica” 
“Exame pericial” 
“Inclusão de atestado médico em atraso” 
“Entrega de atestado médico em atraso” 
“Apresentação de atestado médico” 
“Apresentação de atestado médico para efeito de concessão de 

licença para tratamento de saúde depois de decorrido o prazo legal 

previsto” 
“Homologação de licença atrasada” 
“Regularização de afastamento” 
“Solicitação de exame de saúde” 
“Laudo médico pericial” 

Licença para Tratar de 

Interesses Particulares 

 

“Solicitação de contagem de tempo de afastamento por licença para 

interesse particular” 
“Licença para tratar de interesses particulares” 
“Licença para tratar de interesse particular” 
“Licença para interesses particulares” 

“Afastamento para tratar de interesse particular” 
“Afastamento para interesses particulares” 
“Afastamento para tratar de assuntos pessoais sem remuneração” 
“Licença para trato de assunto particular” 

Licença Paternidade 
“Licença paternidade” 
“Afastamento para licença paternidade” 

Licença por Acidente em 

Serviço ou Moléstia 

Profissional 

Não encontrado 
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Licença por Doença em Pessoa 

da Família 

“Licença médica” 
“Solicitação de exame de saúde” 
“Licença por motivo de saúde em pessoa da família” 
“Prorrogação de licença” 
“Licença por motivo de saúde em dependente” 
“Licença para tratamento de familiar/dependente” 
“Licença para acompanhar pessoa da família em tratamento de 

saúde” 
“Licença para acompanhamento de pessoa da família” 
“Apresentação de atestado médico para efeito de concessão de 

licença em pessoa da família” 
“Inclusão de atestado médico para acompanhar familiar” 
“Laudo médico pericial” 
“A pessoa da família/dependente é portador de enfermidade cujo 

tratamento necessita de assistência do servidor que não poderá ser 

prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante 

compensação de horário” 
“Doença em parente de servidor” 
“Inclusão de atestado médico em atraso” 
“Entrega de atestado médico em atraso” 
“Apresentação de atestado médico” 
“Apresentação de atestado médico para efeito de concessão de 

licença para tratamento de saúde depois de decorrido o prazo legal 

previsto” 
“Homologação de licença atrasada” 
“Regularização de afastamento” 
“Solicitação de exame de saúde” 

Licença Prêmio 

“Solicitação de licenças/afastamentos” 
“Licença-prêmio por assiduidade (LPA)” 
“Licença Prêmio” 
“Quinquênios de licença-prêmio por assiduidade” 

Licença Prêmio em Pecúnia 

(Aposentado) 

 

“Conversão de licença-prêmio em pecúnia” 
“Conversão do gozo de licença-prêmio em pecúnia” 
“Licença pecúnia” 
“Licença prêmio em pecúnia” 

Licença Prêmio em Pecúnia 

(Servidor Falecido em 

atividade) 

 

“Transformação de licença-prêmio em pecúnia (servidor falecido)” 
“Transformação de licença prêmio em pecúnia (pensionista está 

requerendo)” 
“Recebimento de valores compensatórios pelo não gozo de licença-

prêmio” 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

No Quadro 9, é importante sinalizarmos a relevância da “Licença 

Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro”, que aparece no SEI desdobrada em dois tipos 

processuais, tendo em vista o uso de algumas especificações: “com exercício provisório” ou 

“sem remuneração”. No que tange à documentação em papel, encontramos formas 

heterogêneas de descrição dessa atividade que revelam certa dificuldade em se distinguirem 

as 3 (três) categorias principais discutidas nesta pesquisa (afastamento, concessão, licença), 
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sendo muito utilizadas pelos servidores uma linguagem difusa. Entre as formas que 

denominam este tipo de licença, salientamos registros como “Afastamento para exercício 

provisório de função” ou como “Concessão de exercício provisório” ou até mesmo 

“Concessão de licença por motivo de afastamento do cônjuge para exercício provisório”. 

Existe, então, uma imprecisão nos termos utilizados pelos servidores para requerer seus 

benefícios, não ficando claro se se trata de um afastamento, de uma concessão ou de uma 

licença.  

Em concordância com a perspectiva de Dodebei (2002), ponderamos ser 

produtiva a construção de uma linguagem documentária que seja útil para representar os 

universos que integram uma realidade específica, neste caso, uma LD que propicie a 

aproximação entre a miríade de sentidos que permeiam os registros documentais arquivísticos 

da UFC. 

Percebemos ainda que outra subcategoria que apresenta subdivisões no SEI é a 

“Licença Prêmio”, que foi desdobrada em 3 (três) tipos processuais: “Licença Prêmio”, 

“Licença Prêmio em Pecúnia (Aposentado)”, “Licença Prêmio em Pecúnia (Servidor Falecido 

em atividade)”. Já, nos processos em papel analisados, cada desdobramento resulta em formas 

diversas de denominações utilizadas pelos servidores, tais como: “Licença-prêmio por 

assiduidade”, “Licença pecúnia”, ou “Recebimento de valores compensatórios pelo não gozo 

de licença-prêmio”. 

Entre as subcategorias apresentadas no Quadro 9, identificamos em “Licença para 

Tratamento da Própria Saúde” e “Licença por Doença em Pessoa da Família” a maior 

quantidade de incongruências no que se refere ao entendimento do servidor na distinção das 3 

(três) modalidades principais analisadas, uma vez que aparecem com frequência pedidos de 

“Concessão de afastamento” como sinônimo para “Licença para Tratamento da Própria 

Saúde”. A complexidade dessas subcategorias aparece ainda quando verificamos a profusão 

de termos para solicitar o mesmo benefício, identificados 19 (dezenove) termos diferentes que 

remetem à “Licença para Tratamento da Própria Saúde”. É preciso mencionar que, entre os 

documentos em papel analisados concernentes a essas subcategorias de licença médica, a 

maior parcela solicitava não a licença em si, mas a regularização da dita licença mediante a 

inclusão do atestado médico em atraso. Foram recorrentes termos como: “Entrega de atestado 

médico em atraso” ou “Apresentação de atestado médico para efeito de concessão de licença 

para tratamento de saúde depois de decorrido o prazo legal previsto”. 

Concluímos, dessa maneira, a extração e análise das unidades de registro 

presentes nas 3 (três) fontes que embasam este trabalho. A partir dessa averiguação, 
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realizamos uma síntese na qual sistematizamos as categorias e subcategorias que emergiram 

nas temáticas tratadas. Desta feita, apresentamos como resultado da análise de conteúdo 

realizada nas três fontes documentais as categorias e subcategorias atinentes ao recorte 

temático no campo da gestão de pessoas, sintetizadas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Definição das categorias e subcategorias das modalidades analisadas 

Categorias Subcategorias 

 

Afastamentos 

 

 

Afastamento para Atividade Desportiva 

Afastamento para Curso de Formação 

Afastamento para Depor 

Afastamento para Exercer Mandato Eletivo 

Afastamento para Prestar Colaboração (Docentes) 

Afastamento para Prestar Colaboração Técnica (Técnicos-Administrativos) 

Afastamento para Servir como Jurado 

Afastamento Parcial para Pós-Graduação (Stricto Sensu) 

Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

Concessões 

Concessão para Alistamento/Recadastramento Eleitoral 

Concessão para Casamento (Gala) 

Concessão para Doação de Sangue 

Concessão em Caso de Falecimento de Familiares (Nojo) 

Horário Especial – Servidor Estudante 

Horário Especial – Servidor Portador de Deficiência 

Horário Especial – Familiar Deficiente 

 

Licenças 

 

Licença por Acidente em Serviço ou Moléstia Profissional 

Licença à Adotante 

Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (com Exercício Provisório) 

Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (sem Remuneração) 

Licença Gestante Anterior ao Parto 

Licença para Atividade Política 

Licença para Capacitação 

Licença para Mandato Classista 
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Licença para Serviço Militar 

Licença para Tratamento da Própria Saúde 

Licença para Tratar de Interesses Particulares 

Licença Paternidade 

Licença por Acidente em Serviço ou Moléstia Profissional 

Licença por Doença em Pessoa da Família 

Licença Prêmio 

Licença Prêmio em Pecúnia (Aposentado) 

Licença Prêmio em Pecúnia (Servidor Falecido em atividade) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Ao observarmos o Quadro 10, depreendemos que as 3 (três) principais categorias 

se mantiveram constantes nas fontes consultadas. Por conseguinte, optamos por escolher os 

registros extraídos do Código de Classificação do CONARQ: “Afastamentos”, “Concessões” 

e “Licenças”. Concernentes às subcategorias, estas apresentaram, não obstante, muitas 

dissonâncias entre as fontes analisadas e, em particular, nos processos produzidos pela UFC, 

nos quais constatamos uma variação terminológica significativa. Desse modo, para as 

subcategorias, elegemos os termos cadastrados no SEI para nomear os tipos processuais 

estudados, uma vez que se trata de um sistema de uso obrigatório por todos os que compõem 

o quadro funcional da instituição, tratando-se, sob esta ótica, de uma possibilidade de 

padronização terminológica mais próxima da realidade da UFC. 

Como já mencionado anteriormente, os termos adotados no SEI foram 

estabelecidos pela Administração Superior, não representando, dessa maneira, a 

multiplicidade de linguagens utilizadas no âmbito da instituição. Fica evidente, portanto, a 

necessidade da estruturação de remissivas que possam abarcar com mais precisão o sentido 

das modalidades estudadas. No caso das remissivas, prevaleceu a documentação em suporte 

papel da UFC como fonte de extração. 

Diante do exposto, a partir da triangulação das fontes, foi possível construir o 

alicerce que embasa a construção do tesauro. No Capítulo subsequente, discutimos o processo 

de elaboração de um tesauro conforme as diretrizes propostas por Cervantes (2009). 

 

 

 



73 

 

6 APLICAÇÃO DO MODELO DE CONSTRUÇÃO DE TESAUROS NO DOMÍNIO    

DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Para a construção do tesauro atinente à documentação arquivística da UFC, 

utilizamos o “Modelo Metodológico Integrado para Construção de Tesauro” proposto por 

Cervantes (2009). Este modelo abrange cinco etapas que direciona desde o trabalho 

preliminar (definir domínio/subdomínio) até a composição do produto final, ou seja, o tesauro. 

Seguindo o caminho tracejado por este modelo, descrevemos a seguir o desenrolar 

de cada etapa no contexto de um conjunto documental arquivístico, especificamente, nos 

documentos da UFC referentes à Gestão de Pessoas – Afastamentos, Concessões e Licenças.   

 

6.1 Delimitação do Subdomínio 

A primeira etapa – trabalho preliminar – consiste na delimitação do 

domínio/subdomínio. Por tratar-se de informação de caráter arquivístico de um organismo 

público, a princípio, tomamos como parâmetro o Código de Classificação do CONARQ, 

partindo do campo de “Administração Geral”, especificando a área de “Pessoal”, para 

selecionar os seguintes subdomínios: “Afastamentos” (código 024.4); “Concessões” (código 

024.91); e “Licenças” (código 024.3). 

 

6.2 Estabelecimento dos Limites da Pesquisa Terminológica Temática e Coleta do Corpus 

do Trabalho Terminológico 

 

Para o estabelecimento dos limites da pesquisa terminológica, além do Código de 

Classificação do CONARQ, investigamos outras fontes: a Lei n° 8.112/1990 e os tipos de 

processos concernentes às atividades “Afastamentos”, “Concessões” e “Licenças” gerados 

pela UFC no ano de 2014, que se encontram custodiados pela Divisão de Arquivo. 

Considerando a probabilidade de que nem todas as subcategorias fossem identificadas nos 

documentos da delimitação temporal escolhida, abarcamos os termos constantes nos tipos 

processuais produzidos no SEI. 

O limite da pesquisa abrangeu, portanto, não só o Código de Classificação, a Lei 

n° 8.112/1990 e os processos produzidos em suporte papel no ano de 2014 mas também os 

termos cadastrados no SEI que se referem às temáticas tratadas. 
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6.3 Classificação, Verificação e Confirmação dos Termos 

 

Prosseguindo nesse caminho para a construção do tesauro, esta etapa diz respeito 

à classificação, verificação e confirmação dos termos que foram coletados nas fontes 

delimitadas na etapa precedente. Reiteramos que, no contexto arquivístico, a investigação e 

produção de linguagens documentárias é ainda incipiente. A perquirição incidiu, portanto, na 

identificação de linguagens documentárias que compreendessem a temática da informação 

produzida em instituições públicas, especificamente ao subdomínio delimitado para o presente 

estudo. Desse modo, foram selecionadas as seguintes fontes para realizar a verificação 

terminológica: 

a) Tesauro de Contas Nacional – a partir da categoria temática “Pessoal, Seguri-

dade Social e Trabalho”, avaliamos os termos referentes a “Afastamentos”, “Con-

cessões” e “Licenças”. Salientamos que este tesauro se encontra disponibilizado 

por meio do  software TemaTres; foi necessário verificar cada termo, por vez, para 

sistematizar/evidenciar a teia de relações entre os descritores; 

b) Vocabulário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União – trata-se de 

uma publicação em PDF;  a partir desse instrumento, averiguamos apenas os ter-

mos atinentes a “Afastamentos”; “Concessões” e “Licenças”; 

c) Legislação correspondente à gestão de pessoas no âmbito público, tanto norma-

tivas federais como as normas internas da UFC. 

Após a análise de conteúdo e a depuração das unidades de registros identificadas, 

que gerou a sistematização das categorias e subcategorias presentes no Quadro 10, 

procedemos à verificação entre estes registros e os termos constantes nas fontes acima 

descritas. Nesse sentido, nem todos os termos utilizados pela UFC foram encontrados nos 

vocabulários controlados consultados, posto que se referiam à realidade de instituições da 

esfera jurídica, que também possuem normativas internas que alteram alguns procedimentos 

referentes à gestão de pessoas. Reforçamos que, no caso de documentos de caráter 

arquivístico, necessário se faz o aprofundamento da realidade do organismo produtor, ou seja, 

cada entidade produtora tem suas especificidades. Apesar disso, foi possível perceber a 

correspondência entre alguns descritores, pois que a Lei n° 8.112/1990 rege todo o 

funcionalismo público federal. 
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6.4 Forma de Apresentação do Tesauro 

 

Por fim, esta etapa incide na apresentação do tesauro. Baseando-nos em Cervantes 

(2009), estabelecemos as relações de equivalência, hierárquica e associativa, com suas 

respectivas abreviaturas, conforme o Quadro 11: 

 

   Quadro 11 – Relações do tesauro 

Relações de Equivalência Relação Hierárquica Relação Associativa 

USE = precede o termo preterido TG = termo genérico TR = termo relacionado 

UP = precede o termo não preterido TE = termo específico  
   Fonte: Cervantes (2009) adaptado para os resultados da pesquisa. 

 

Além dessas abreviaturas, utilizamos a NE (Nota de Escopo), com o intuito de 

especificar a legislação que subsidia o assunto correspondente, e CDD (Código de 

Classificação Documental), de modo a representar e codificar o contexto de produção dos 

documentos. 

Os termos preferidos (categorias e subcategorias resultantes da análise de 

conteúdo) se encontram em maiúscula e negrito, enquanto que os termos preteridos 

(remissivas) foram grafados em letra inicial maiúscula e negrito. Elegemos a apresentação 

alfabética; assim, todos os termos (preferidos e preteridos) estão organizados em sequência 

alfabética. Os termos preteridos estão acompanhados da expressão USE, indicando o descritor 

que, de fato, foi utilizado/escolhido para representar o conteúdo em questão. 

De modo suscinto, partimos do termo genérico “GESTÃO DE PESSOAS” para os 

seus respectivos termos específicos: 

 

TG GESTÃO DE PESSOAS 

TE AFASTAMENTOS 

TE CONCESSÕES 

TE LICENÇAS 

 

Detalhando estes Termos Específicos, ou seja, considerando cada um deles como 

um termo genérico, explicitamos as relações hierárquicas entre os termos no tesauro proposto 

para esse subdomínio, no âmbito da UFC. 
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TG AFASTAMENTOS 

TE Afastamento para Atividade Desportiva 

TE Afastamento para Curso de Formação 

TE Afastamento para Depor 

TE Afastamento para Exercer Mandato Eletivo 

TE Afastamento para Prestar Colaboração (Docentes) 

TE Afastamento para Prestar Colaboração Técnica (Técnicos-Administrativos) 

TE Afastamento para Servir como Jurado 

TE Afastamento Parcial para Pós-Graduação (Stricto Sensu) 

TE Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

 

TG CONCESSÕES 

TE Concessão para Alistamento/Recadastramento Eleitoral 

TE Concessão para Casamento (Gala) 

TE Concessão para Doação de Sangue 

TE Concessão em Caso de Falecimento de Familiares (Nojo) 

TE Horário Especial – Servidor Estudante 

TE Horário Especial – Servidor Portador de Deficiência 

TE Horário Especial – Familiar Deficiente 

 

TG LICENÇAS 

TE Licença por Acidente em Serviço ou Moléstia Profissional 

TE Licença à Adotante 

TE Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (com Exercício Provisório) 

TE Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (sem Remuneração) 

TE Licença Gestante – Anterior ao Parto 

TE Licença para Atividade Política 

TE Licença para Capacitação 

TE Licença para Mandato Classista 

TE Licença para Serviço Militar 

TE Licença para Tratamento da Própria Saúde 

TE Licença para Tratar de Interesses Particulares 

TE Licença Paternidade 

TE Licença por Acidente em Serviço ou Moléstia Profissional 
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TE Licença por Doença em Pessoa da Família 

TE Licença Prêmio 

TE Licença Prêmio em Pecúnia (Aposentado) 

TE Licença Prêmio em Pecúnia (Servidor Falecido em atividade) 

 

Diante desta estruturação, apresentamos na subseção seguinte, a proposta de um 

tesauro para o domínio/subdomínio estudado que reflete a realidade da documentação 

arquivística da UFC, concernente ao recorte temático do campo de Gestão de Pessoas – 

“Afastamentos”, “Concessões” e “Licenças”. 

 

6.5 Apresentação do Tesauro 

 

Sendo o tesauro uma linguagem documentária que estrutura as relações entre os 

descritores de uma realidade específica, destarte apresentamos o tesauro construído em sua 

integralidade de acordo com o objetivo geral deste trabalho dissertativo. 

 

AFASTAMENTOS 

NE: Lei n° 8.112/1990 –- Art. 102 

TG Gestão de Pessoas 

TE Afastamento para Atividade Desportiva 

      Afastamento para Curso de Formação 

      Afastamento para Depor 

      Afastamento para Exercer Mandato Eletivo 

Afastamento para Prestar Colaboração (Docentes) 

Afastamento para Prestar Colaboração Técnica (Técnicos-Administrativos) 

Afastamento para Servir como Jurado 

Afastamento Parcial para Pós-Graduação (Stricto Sensu) 

Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

TR: Concessões 

        Licenças 

CCD: 024.4 

 

Afastamento do cônjuge/companheiro 

USE Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (com Exercício Provisório) 
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Afastamento do cônjuge/companheiro 

USE Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (sem Remuneração) 

 

Afastamento em regime integral para cursar pós-graduação 

USE Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

 

Afastamento em virtude de júri 

USE Afastamento para Servir como Jurado 

 

Afastamento para aperfeiçoamento 

USE Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

 

Afastamento para aperfeiçoamento 

USE Licença para Capacitação 

 

Afastamento para aperfeiçoamento no país e do país 

USE Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

 

AFASTAMENTO PARA ATIVIDADE DESPORTIVA 

NE: Lei n° 8.112/1990 - Art. 102, Inciso X. 

UP: Afastamento para participação em competição desportiva nacional ou convocação para 

integrar representação desportiva 

TG Afastamentos 

CCD: 024.4 

 

Afastamento para capacitação 

USE Licença para Capacitação 

 

AFASTAMENTO PARA CURSO DE FORMAÇÃO 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 20, parágrafo 4°; Lei n° 9.624/98, Art. 14, parágrafo 1°. 

UP: Afastamento para participação em curso de formação 

       Afastamento para participar de curso de formação 

       Afastamento para participar em curso de formação 

TG Afastamentos 
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TR: Licença para Tratar de Interesses Particulares 

CCD: 024.4 

 

AFASTAMENTO PARA DEPOR 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 102, Inciso VI. 

TG Afastamentos 

TR: Afastamento para Servir como Jurado 

CCD: 024.4 

 

Afastamento para desempenho de mandato eletivo 

USE Afastamento para Exercer Mandato Eletivo 

 

Afastamento para estudo ou missão no exterior 

USE Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

 

AFASTAMENTO PARA EXERCER MANDATO ELETIVO 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 94; Art. 102, Inciso V; Art. 103, Inciso IV 

UP: Afastamento para desempenho de mandato eletivo 

TG Afastamentos 

TR: Licença para Atividade Política 

        Licença para Tratar de Interesses Particulares 

CCD: 024.4 

 

Afastamento para exercício provisório de função 

USE Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (com Exercício Provisório) 

 

Afastamento para interesses particulares 

USE Licença para Tratar de Interesses Particulares 

 

Afastamento para licença paternidade 

USE Licença Paternidade 

 

Afastamento para o trato de assunto particular 

USE Licença para Tratar de Interesses Particulares 
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Afastamento para participação em competição desportiva nacional ou convocação para 

integrar representação desportiva 

USE Afastamento para Atividade Desportiva 

 

Afastamento para participação em curso de formação 

USE Afastamento para Curso de Formação 

 

Afastamento para participação em programa de pós-graduação no Exterior 

USE Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

 

Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País 

USE Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

 

Afastamento para participar de curso de formação 

USE Afastamento para Curso de Formação 

 

Afastamento para participar em curso de formação 

USE Afastamento para Curso de Formação 

 

AFASTAMENTO PARA PRESTAR COLABORAÇÃO (DOCENTES) 

TG Afastamentos 

TR: Afastamento para Prestar Colaboração Técnica (Técnicos-Administrativos) 

CCD: 024.4 

 

AFASTAMENTO PARA PRESTAR COLABORAÇÃO TÉCNICA (TÉCNICOS-

ADMINISTRATIVOS) 

TG Afastamentos 

TR: Afastamento para Prestar Colaboração (Docentes) 

CCD: 024.4 

 

Afastamento para realizar aperfeiçoamento profissional 

USE Afastamento Parcial para Pós-Graduação (Stricto Sensu) 
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Afastamento para realizar aperfeiçoamento profissional 

USE Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

 

Afastamento para realizar curso de aperfeiçoamento 

USE Licença para Capacitação 

 

AFASTAMENTO PARA SERVIR COMO JURADO 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 102, Inciso VI; Decreto-Lei nº 3.689/41, Art. 436, incluído pela 

Lei nº 11.689/2008. 

UP: Afastamento em virtude de júri 

TG Afastamentos 

TR: Afastamento para Depor 

CCD: 024.4 

 

Afastamento para Servir como Jurado 

USE Afastamento para Depor 

 

Afastamento para tratamento de saúde própria 

USE Licença para Tratamento da Própria Saúde 

 

Afastamento para tratar de assuntos pessoais 

USE Licença para Tratar de Interesses Particulares 

 

Afastamento para tratar de interesse particular 

USE Licença para Tratar de Interesses Particulares 

 

Afastamento parcial 

USE Afastamento Parcial para Pós-Graduação (Stricto Sensu) 

 

AFASTAMENTO PARCIAL PARA PÓS-GRADUAÇÃO (STRICTO SENSU) 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 95, Art. 96-A; Resolução nº 16/CEPE, de 17 de outubro de 2016; 

Resolução nº 21/CEPE, de 23 de dezembro de 2016; Decreto n° 9.991/2019 – Art. 18, Art. 21, 

Art. 22. Os afastamentos atinentes à participação de ações de desenvolvimento de modo 

parcial abarcam as seguintes modalidades: mestrado, doutorado e pós-doutorado. 
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UP: Afastamento parcial 

TG Afastamentos 

TR: Afastamento Parcial para Pós-Graduação (Stricto Sensu) 

        Horário Especial – Servidor Estudante 

        Licença para Capacitação 

        Licença para Tratar de Interesses Particulares 

CCD: 024.4 

 

AFASTAMENTO TOTAL PARA PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO, DOUTORADO 

OU PÓS-DOUTORADO) 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 95, Art. 96-A; Resolução nº 16/CEPE, de 17 de outubro de 2016; 

Resolução nº 21/CEPE, de 23 de dezembro de 2016; Decreto n° 9.991/2019 – Art. 18, Art. 21, 

Art. 22. Os afastamentos atinentes à participação de ações de desenvolvimento de modo total 

abarcam as seguintes modalidades: mestrado, doutorado, pós-doutorado e estudo no exterior. 

UP: Afastamento em regime integral para cursar pós-graduação 

Afastamento para aperfeiçoamento 

Afastamento para aperfeiçoamento no país e do país 

Afastamento para estudo ou missão no exterior 

Afastamento para participação em programa de pós-graduação no Exterior 

Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País 

Afastamento para realizar aperfeiçoamento profissional 

Afastamento total 

Afastamentos do servidor para participação em ações de desenvolvimento 

Afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado 

Afastamentos para realização de programas de pós-doutorado 

TG Afastamentos 

TR: Afastamento Parcial para Pós-Graduação (Stricto Sensu) 

Horário Especial – Servidor Estudante 

Licença para Capacitação 

Licença para Tratar de Interesses Particulares 

CCD: 024.4 
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Afastamento total 

USE Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

 

Afastamentos do servidor para participação em ações de desenvolvimento 

USE Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

 

Afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado 

USE Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

 

Afastamentos para realização de programas de pós-doutorado 

USE Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

 

CONCESSÃO 24.91 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 97; Art. 102. 

TG Gestão de Pessoas 

TE Concessão para Alistamento/Recadastramento Eleitoral 

Concessão para Casamento (Gala) 

Concessão para Doação de Sangue 

Concessão em Caso de Falecimento de Familiares (Nojo) 

Horário Especial – Servidor Estudante 

Horário Especial – Servidor Portador de Deficiência 

Horário Especial – Familiar Deficiente 

TR: Afastamentos 

 Licenças 

CCD: 024.91 

Concessão de exercício provisório 

USE Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (com Exercício Provisório) 

 

Concessão de licença por motivo de afastamento do cônjuge para exercício provisório 

USE Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (com Exercício Provisório) 

 

CONCESSÃO EM CASO DE FALECIMENTO DE FAMILIARES (NOJO) 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 97; Inciso III, Art. 102. 

UP: Concessão em caso de falecimento de pessoa da família 
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        Licença nojo 

TG Concessões 

TR: Licença por Doença em Pessoa da Família 

CCD: 024.91 

 

Concessão em caso de falecimento de pessoa da família 

USE Concessão em Caso de Falecimento de Familiares (Nojo) 

 

Concessão para alistamento como eleitor 

USE Concessão para Alistamento/Recadastramento Eleitoral 

 

Concessão para alistamento eleitoral 

USE Concessão para Alistamento/Recadastramento Eleitoral 

 

CONCESSÃO PARA ALISTAMENTO/RECADASTRAMENTO ELEITORAL 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 97; Inciso II, Art. 102. 

UP: Concessão para alistamento como eleitor 

        Concessão para alistamento eleitoral 

TG Concessões 

CCD: 024.91 

 

CONCESSÃO PARA CASAMENTO (GALA) 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 97, Inciso III; Art. 102. 

TG Concessões 

CCD: 024.91 

 

CONCESSÃO PARA DOAÇÃO DE SANGUE 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 97, Inciso I; Art. 102. 

TG Concessões 

CCD: 024.91 

 

Conversão de Licença-Prêmio em Pecúnia 

USE Licença Prêmio em Pecúnia 
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Flexibilização de horário para aperfeiçoamento 

USE Horário Especial – Servidor Estudante 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

TE Afastamentos 

     Concessões 

     Licenças 

 

HORÁRIO ESPECIAL – FAMILIAR DEFICIENTE 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 98, § 2
o
 , § 3

o
. A concessão do horário especial ao servidor com 

familiar portador de deficiência (cônjuge, filho ou dependente), após comprovação por junta 

médica oficial, não requer a compensação de horário. 

UP: Horário especial para servidor com familiar/dependente portador de deficiência 

        Redução de carga horária para acompanhamento familiar 

TR: Horário Especial – Servidor Portador de Deficiência 

        Licença por Doença em Pessoa da Família 

TG Concessões 

CCD: 024.91 

 

HORÁRIO ESPECIAL - SERVIDOR ESTUDANTE 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 98, parágrafo 1°. A concessão do horário especial ao servidor 

estudante requer a compensação de horário. 

UP: Afastamento para aperfeiçoamento 

Flexibilização de horário para aperfeiçoamento 

Horário especial para aperfeiçoamento 

Horário especial para servidor estudante 

Horário especial por motivo de estudo 

Redução de carga horária 

TG Concessões 

TR: Afastamento Parcial para Pós-Graduação (Stricto Sensu) 

Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

Licença para Capacitação 

Licença para Tratar de Interesses Particulares 

CCD: 024.91 
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HORÁRIO ESPECIAL – SERVIDOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 98, § 2
o
 . A concessão do horário especial ao servidor portador 

de deficiência, após comprovação por junta médica oficial, não requer a compensação de 

horário. 

UP: Horário especial para servidor portador de deficiência 

Horário especial para servidor portador de necessidades específicas 

Horário especial por motivo de doença 

Redução de carga horária por doença 

Redução de carga horária por motivos de saúde 

TR: Horário Especial – Familiar Deficiente 

Licença para Tratamento da Própria Saúde 

Licença para Tratar de Interesses Particulares 

TG Concessões 

CCD: 024.91 

 

Horário especial para aperfeiçoamento 

USE Horário Especial – Servidor Estudante 

 

Horário especial para servidor com familiar/dependente portador de deficiência 

USE Horário Especial – Familiar Deficiente 

 

Horário especial para servidor estudante 

USE Horário Especial – Servidor Estudante 

 

Horário especial para servidor portador de deficiência 

USE Horário Especial – Servidor Portador de Deficiência 

 

Horário especial para servidor portador de necessidades específicas 

USE Horário Especial – Servidor Portador de Deficiência 

 

Horário especial por motivo de doença 

USE Horário Especial – Servidor Portador de Deficiência 
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Horário especial por motivo de estudo 

USE Horário Especial – Servidor Estudante 

 

LICENÇA 24.3 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 102; Art. 208; Art. 210. 

TG Gestão de Pessoas 

TE Licença por Acidente em Serviço ou Moléstia Profissional 

Licença à Adotante 

Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (com Exercício Provisório) 

Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (sem Remuneração) 

Licença Gestante Anterior ao Parto 

Licença para Atividade Política 

Licença para Capacitação 

Licença para Mandato Classista 

Licença para Serviço Militar 

Licença para Tratamento da Própria Saúde 

Licença para Tratar de Interesses Particulares 

Licença Paternidade 

Licença por Acidente em Serviço ou Moléstia Profissional 

Licença por Doença em Pessoa da Família 

Licença Prêmio 

Licença Prêmio em Pecúnia (Aposentado) 

Licença Prêmio em Pecúnia (Servidor Falecido em atividade) 

TR: Afastamentos 

        Concessões 

CCD: 024.3 

 

LICENÇA À ADOTANTE 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 102, Inciso VIII, alínea “a”; Art. 208, Art. 210. 

UP: Licença para adoção ou guarda judicial 

TG Licenças 

TR: Licença à Gestante 

       Licença Paternidade 

CCD: 024.3 
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LICENÇA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE/COMPANHEIRO (COM 

EXERCÍCIO PROVISÓRIO) 

NE: CF – Art. 226; Lei n° 8.112/1990 – Art. 20, § 4º, Art. 81, Inciso II, Art. 84, § 1º e § 2º. 

UP: Afastamento do cônjuge/companheiro 

Afastamento para exercício provisório de função 

Concessão de exercício provisório 

Concessão de licença por motivo de afastamento do cônjuge para exercício provisório 

Licença por motivo de afastamento com exercício provisório 

Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro 

TG Licenças 

TR: Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (sem Remuneração) 

        Licença para Tratar de Interesses Particulares 

CCD: 024.3 

 

LICENÇA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE/COMPANHEIRO (SEM 

REMUNERAÇÃO) 

NE: CF – Art. 226; Lei n° 8.112/1990 – Art. 20, § 4º, Art. 81, Inciso II, Art. 84, § 1º e § 2º. 

UP: Afastamento do cônjuge/companheiro 

        Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro 

TG Licenças 

TR: Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (com Exercício Provisório) 

        Licença para Tratar de Interesses Particulares 

CCD: 024.3 

 

Licença capacitação 

USE Licença para Capacitação 

 

Licença de capacitação 

USE Licença para Capacitação 

 

Licença maternidade 

USE Licença à Gestante 
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Licença médica 

USE Licença para Tratamento da Própria Saúde 

 

Licença médica para tratamento da saúde 

USE Licença para Tratamento da Própria Saúde 

 

Licença nojo 

USE Concessão em Caso de Falecimento de Familiares (Nojo) 

 

Licença para acompanhar pessoa da família em tratamento de saúde 

USE Licença por Doença em Pessoa da Família 

 

Licença para adoção ou guarda judicial 

USE Licença à Adotante 

 

LICENÇA À GESTANTE 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 102, Inciso VIII, Alínea “a”, Art. 207, Art. 210. 

UP: Licença gestante 

        Licença maternidade 

TG Licenças 

TR: Licença à adotante 

       Licença paternidade 

CCD: 024.3 

 

LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 20, § 5º; Art. 81, Inciso IV; Art. 86; Art. 103, Inciso III. 

TG Licenças 

TR: Afastamento para Exercer Mandato Eletivo 

Licença para Mandato Classista 

Licença para Serviço Militar 

CCD: 024.3 
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LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 81, Inciso V; Art. 87; Art. 102, Inciso VIII, Alínea “e”; Decreto 

n° 9.991/2019 – Art. 18, Inciso I; Art. 25. 

Alínea “d”; Art. 185; Art. 211; Art. 212. 

UP: Afastamento para aperfeiçoamento 

Afastamento para capacitação 

Afastamento para realizar curso de aperfeiçoamento 

Licença capacitação 

Licença de capacitação 

Licença para capacitação profissional 

TG Licenças 

TR: Afastamento Parcial para Pós-Graduação (Stricto Sensu) 

Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

Horário Especial – Servidor Estudante 

Licença Prêmio 

Licença Prêmio em Pecúnia 

CCD: 024.3 

 

Licença para capacitação profissional 

USE Licença para Capacitação 

 

Licença para desempenho de mandato classista 

USE Licença para Mandato Classista 

 

Licença para interesses particulares 

USE Licença para Tratar de Interesses Particulares 

 

LICENÇA PARA MANDATO CLASSISTA 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 81, Inciso VII; Art. 92; Art. 94, § 2º, Art. 102, Inciso VIII. Trata-

se de uma licença sem remuneração. 

UP: Licença para desempenho de mandato classista 

TG Licenças 

TR: Licença para Atividade Política 

        Licença para Serviço Militar 
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CCD: 024.3 

 

LICENÇA PARA SERVIÇO MILITAR 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 81, Inciso III; Art. 85; Art. 102, Inciso VIII, Alínea “f”; Art. 103, 

Inciso VI e § 2º. 

TG Licenças 

TR: Licença para Atividade Política 

        Licença para Mandato Classista 

        Licença para Tratar de Interesses Particulares 

CCD: 024.3 

 

LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 102, Inciso VIII, Alínea “b”; Art. 185, Alínea “d”; Art. 202; Art. 

203; Art. 204. A concessão da Licença para Tratamento da Própria Saúde depende de exame 

realizado por perícia médica oficial. Os tipos de licença são os seguintes: dispensada de 

perícia, perícia singular e junta oficial. 

UP: Afastamento para tratamento de saúde própria 

Licença médica 

Licença médica para tratamento da saúde 

Licença para tratamento de saúde 

Licença para tratamento de saúde do servidor 

TG Licenças 

TR: Licença à Gestante 

Horário Especial – Servidor Portador de Deficiência 

Licença para Tratar de Interesses Particulares 

Licença por Acidente em Serviço ou Moléstia Profissional 

Licença por Doença em Pessoa da Família 

CCD: 024.3 

 

Licença para tratamento de interesses particulares 

USE Licença para Tratar de Interesses Particulares 

 

Licença para tratamento de saúde 

USE Licença para Tratamento da Própria Saúde 
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Licença para tratamento de saúde do servidor 

USE Licença para Tratamento da Própria Saúde 

 

LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 91. 

UP: Afastamento para interesses particulares 

Afastamento para o trato de assunto particular 

Afastamento para tratar de assuntos pessoais 

Afastamento para tratar de interesse particular 

Licença para interesses particulares 

Licença para o trato de assuntos particulares 

Licença para tratamento de interesses particulares 

TG Licenças 

TR: Licença para Capacitação 

Horário Especial – Servidor Estudante 

Afastamento Parcial para Pós-Graduação (Stricto Sensu) 

Afastamento Total para Pós-Graduação (Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) 

Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (com Exercício Provisório) 

Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (sem Remuneração) 

Licença para Atividade Política 

CCD: 024.3 

 

LICENÇA PATERNIDADE 

NE: CF – Art. 227; Lei n° 8.112/1990 – Art. 102, Inciso VIII, Alínea “a”, Art. 208, Art. 210. 

UP: Licença-paternidade 

       Afastamento para licença paternidade 

TG Licenças 

TR: Licença à adotante 

        Licença à gestante 

CCD: 024.3 

 

Licença Pecúnia 

USE Licença Prêmio em Pecúnia 
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Licença por acidente em serviço 

USE Licença por Acidente em Serviço ou Moléstia Profissional 

 

LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO OU MOLÉSTIA PROFISSIONAL 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 102, Inciso VIII, Alínea “d”; Art. 185; Art. 211; Art. 212. 

UP: Licença por acidente em serviço 

       Licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional 

TG Licenças 

TR: Licença para Tratamento da Própria Saúde 

CCD: 024.3 

 

LICENÇA POR DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 81, Inciso I; Art. 82; Art. 83; Art. 103. A concessão da Licença 

por Doença em Pessoa da Família depende de exame realizado por perícia médica oficial. Os 

tipos de licença são os seguintes: dispensada de perícia, perícia singular e junta oficial. 

UP: Licença para acompanhar pessoa da família em tratamento de saúde 

Licença para tratamento de familiar/dependente 

Licença por motivo de doença em pessoa da família 

Licença por motivo de saúde em dependente 

Licença por motivo de saúde em pessoa da família 

TG Licenças 

TR: Concessão em Caso de Falecimento de Familiares (Nojo) 

Horário Especial – Familiar Deficiente 

Licença para Tratamento da Própria Saúde 

CCD: 024.3 

 

Licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional 

USE Licença por Acidente em Serviço ou Moléstia Profissional 

 

Licença por motivo de afastamento com exercício provisório 

USE Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (com Exercício Provisório) 

 

Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro 

USE Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (com Exercício Provisório) 
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Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro 

USE Licença Acompanhamento de Cônjuge/Companheiro (sem Remuneração) 

 

Licença por motivo de doença em pessoa da família 

USE Licença por Doença em Pessoa da Família 

 

Licença por motivo de saúde em dependente 

USE Licença por Doença em Pessoa da Família 

 

Licença por motivo de saúde em pessoa da família 

USE Licença por Doença em Pessoa da Família 

 

LICENÇA PRÊMIO 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 87, Art. 97, Art. 102, Inciso VIII, Alínea "e"; Art. 245; Lei nº 

9.527/1997. 

UP: Licença Prêmio 

       Licença Prêmio por Assiduidade 

TG Licenças 

TR: Licença para Capacitação 

        Licença Prêmio em Pecúnia 

CCD: 024.3 

 

LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA 

NE: A Licença Prêmio por assiduidade foi extinta com a publicação da Medida Provisória n° 

1.522/1996 que concedeu nova redação ao Art. 87 da Lei n° 8.112/1990. Porém, a concessão 

desta licença é assegurada aos servidores que possuírem quinquênios completados até a data 

de 15 de outubro de 1996 para efeito de gozo.  Os períodos de Licença Prêmio adquiridos e 

não gozados pelo servidor que falecer na ativa serão convertidos em pecúnia. O valor será 

pago aos beneficiários da pensão do servidor falecido. Com a extinção da Licença Prêmio, 

passa a vigorar a Licença para Capacitação. 

NE: Lei n° 8.112/1990 – Art. 87, Art. 97, Art. 102, Inciso VIII, Alínea "e"; Art. 245; Lei nº 

527/1997. 

UP: Conversão de Licença-Prêmio em Pecúnia 

        Licença Pecúnia 
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        Licença Prêmio em Pecúnia 

TG Licenças 

TR: Licença para Capacitação 

       Licença Prêmio 

CCD: 024.3 

 

Licença Prêmio por Assiduidade 

USE Licença Prêmio 

 

Licença-paternidade 

USE Licença Paternidade 

 

Redução de carga horária para acompanhamento familiar 

USE Horário Especial – Familiar Deficiente 

 

Redução de carga horária por doença 

USE Horário Especial – Servidor Portador de Deficiência 

 

Redução de carga horária por motivos de saúde 

USE Horário Especial – Servidor Portador de Deficiência 

 

Redução de carga horária 

USE Horário Especial – Servidor Estudante 
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7 CONCLUSÃO 

 

No âmbito da Arquivologia, ressaltamos que o documento se configura como a 

materialização das funções/atividades de um organismo. Trata-se de um elemento de prova da 

consecução dessas atividades. Na organização da informação arquivística, a ênfase não incide 

no item documental, mas no contexto que o produziu. Mediante o profundo conhecimento da 

instituição e seu entorno, é possível obter os subsídios para a representação da informação 

arquivística. 

O propósito deste estudo foi averiguar a aplicabilidade do “Modelo Metodológico 

Integrado para Construção de Tesauro”, proposto por Cervantes (2009), no âmbito da 

informação arquivística da UFC. Optamos por desbravar o domínio de Gestão de Pessoas, 

especificamente os subdomínios de Afastamentos, Concessões e Licenças, por diversas razões: 

primeiro, por se tratar do conjunto documental com maior volume; segundo, são objeto de 

demandas informacionais intensas por parte dos servidores; terceiro, porque apresenta grande 

variação terminológica na formulação das solicitações, causando ruídos na relação 

comunicativa entre o Arquivo e os sujeitos que demandam o acesso à informação. 

Ressaltamos que nos dirigimos à realidade de um Arquivo Intermediário, ou seja, 

voltado ao atendimento das demandas informacionais internas. Por conseguinte, referimo-nos 

a usuários que vivenciam a realidade da instituição na qual atuam. Ao contrário do que rege o 

senso comum, estes usuários, porém, apresentam dificuldades em formular seus pedidos, 

muitas vezes não oferecem informações suficientes para a localização do processo/documento 

demandado. 

Não sendo intenção elaborar qualquer crítica em relação à formação técnica dos 

servidores, amiúde, no que se refere ao domínio dos conceitos do ordenamento jurídico 

presentes na Lei n° 8.112/1990, principal instrumento que rege todo o fazer do servidor 

público, observamos que falta certa compreensão dos seus conteúdos, posto que muitos 

processos apresentaram inconsistências na formulação da solicitação pretendida. Não seria 

diferente no fazer laborativo dos profissionais da informação que classificam e/ou constroem 

instrumentos que possibilitam o acesso aos documentos. O conjunto documental produzido 

pela UFC demonstra que existe uma dificuldade dual: tanto para os servidores formularem 

com clareza suas demandas como para os profissionais que efetuam a classificação 

arquivística. Assim, o que emergiu da análise foi um dicotomia entre o que é solicitado e 

como é classificado e o que consta na legislação. 
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Diferentemente da área biblioteconômica, na qual a indexação incide na 

representação dos conteúdos dos documentos, para a Arquivologia, existe um fator essencial 

para a construção de elementos de representação da informação, quer seja o contexto no qual 

foi gerado o documento. Para o campo arquivístico, indexar alude à representação do contexto 

e do conteúdo. 

A variação terminológica verificada nas temáticas abordadas nesse estudo reflete 

questões de cultura organizacional. É possível delinear dois universos basilares: um macro 

universo, que alude ao ordenamento jurídico e às normativas internas da administração; e um 

micro universo, que diz respeito ao aglutinamento de diversos grupos de sujeitos com níveis 

de entendimentos diversos, decorrentes das rotinas de trabalho. Mediante a investigação da 

documentação produzida pela UFC, observamos que a multiplicidade de olhares sobre o 

mesmo objeto dificulta o alcance de uma intersecção mais integrada entre o macro e o micro 

universo da Universidade. 

É cogente o estabelecimento de diálogos mais aprofundados com o usuário, 

aproximando a negociação entre a linguagem utilizada pelo sujeito que busca o atendimento 

de seus pedidos com a forma como é representada a informação arquivística na UFC. Daí, o 

instrumento ora proposto – tesauro - poder municiar, para a atividade de classificação, na fase 

de gestão documental, a redução de ruídos ou oferecer caminhos na produção documental e 

acesso à informação. 

Os documentos arquivísticos representam a realidade dos organismos produtores, 

entidades que evoluem e mudam suas rotinas e práticas no transcurso do tempo. Estas 

atividades são materializadas no documento de arquivo, logo representar essa complexidade 

documental requer o uso de metodologias e instrumentos que ofereçam praticidade e 

flexibilidade. Assim, acreditamos que o “Modelo Metodológico Integrado para Construção de 

Tesauro”, de Cervantes, apresenta estas características, contribuindo para a representação da 

informação arquivística da UFC. 

A flexibilidade do Modelo da Cervantes pôde igualmente ser comprovada ao 

integrar-se de modo harmônico com outras perspectivas metodológicas, neste trabalho em 

específico, com a Análise de Conteúdo. O método de análise proposto por Bardin 

proporcionou uma compreensão mais ampla das fontes documentais selecionadas, 

culminando na composição de uma estrutura de categorias e subcategorias representativas dos 

conteúdos dos processos analisados. Esta sistematização se configurou como substrato para a 

construção da linguagem documentária nos moldes arquitetados por Cervantes. Destarte, 

houve uma complementariedade entre as abordagens: em um primeiro momento, definimos as 
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categorias e subcategorias temáticas (Bardin); em seguida, sistematizamos as relações de 

equivalência, hierárquicas e associativas entre os descritores selecionados (Cervantes). 

Não é foco deste trabalho fazer diferenciações conceituais entre as categorias e 

subcategorias selecionadas, uma vez que abarcaria um aprofundamento do campo do 

ordenamento jurídico administrativo. A ênfase é posta na definição de descritores para a 

representação da informação arquivística. 

Neste sentido, inferimos que o modelo, de fato, contribui para o processo 

representacional arquivístico, sobretudo na organização das remissivas, essencial para 

aproximar a relação usuário-sistema e prover a recuperação da informação. Em um Arquivo 

devemos evitar a dispersão dos documentos que, em muitos casos, são gerados pela mesma 

função/atividade, porém, nomeados de modos distintos. Assim, as diretrizes arquitetadas por 

Cervantes podem contribuir para a construção de “pontes” ou relações entre as diferentes 

linguagens empregadas no âmbito de uma instituição pública. 

Não obstante, ao entender que em um Arquivo a informação deve ser 

contextualizada, defendemos os liames entre o supracitado modelo de construção de tesauro e 

os estudos diplomáticos, de modo a contemplar todos os elementos extrínsecos e intrínsecos 

do documento arquivístico. Ao acrescer o método diplomático ao estudo representacional, 

sugerimos, igualmente, o estudo das necessidades informacionais dos servidores, a fim de 

ampliar a identificação de termos pertinentes à recuperação da informação e aprimorar a 

construção da linguagem documentária. Mediante a construção da LD, recomendamos, de 

igual modo, a concepção de uma política de indexação que abarque diretrizes consistentes 

para atender às singularidades do documento arquivístico no contexto de uma universidade 

pública federal. 
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