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RESUMO

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CREMEC) produz e acumula uma
massa documental que carece de tratamento adequado para que a instituição possa responder
às demandas recebidas diariamente. O Sistema Integrado de Entidades Médicas - Sistema de
Acompanhamento de Serviços (SIEM-SAS), o protocolo eletrônico da instituição, é uma das
principais ferramentas utilizadas na gestão de documentos e contribui com a representação e
organização da informação. Esta pesquisa tem como objetivo geral colher informações sobre
a  utilização  das  opções  de  busca  e  recuperação  de  informação  no  SIEM-SAS,  visando
contribuir para a oferta de informação com mais qualidade. É uma pesquisa exploratória de
natureza descritiva, baseada em revisão de literatura e estudo de caso, o instrumento de coleta
de  dados  é  o  questionário,  e  a  análise  desses  dados  é  quanti-qualitativa.  Os  resultados
evidenciam que as principais opções de busca utilizadas no SIEM-SAS são: o número de
protocolo, solicitante, situação, período, assunto; e que as principais dificuldades vivenciadas
pelos usuários no tocante ao acesso e recuperação da informação estão relacionadas à falta de
padronização  nas  entradas.  Conclui-se, com  a  sugestão  da  elaboração  de  uma  lista  de
cabeçalho de assunto adequada aos usos e necessidades da instituição e a adoção das normas
de padronização para nomes de  pessoas físicas  e  jurídicas  no momento de incluir  novas
entradas no campo solicitante, do SIEM-SAS. 

Palavras-chave:  Gestão  de  documentos.  Representação  da  informação.  Organização  da
informação. Conselho Regional de Medicina do estado do Ceará.



ABSTRACT

The Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CREMEC) create and collect a
documentary mass which lack adequate processing so that the institution can respond to the
daily  demands  received.  The  Sistema  Integrado  de  Entidades  Médicas  –  Sistema  de
Acompanhamento de Serviços (SIEM–SAS), the institution’s electronic protocol, is one of
the  main tools  used  in  the  documentary management  and  contributes  to  the  information
representation and organization. The objective of this research is to gather information about
the usage of search and information retrieval options in the SIEM–SAS, aiming to contribute
to the offering of better quality information. This is an exploratory research of descriptive
nature, based on literature review and case study, with a questionnaire as data collection tool
and a quanti-qualitative data analysis. The results evidence that the main search options used
in the SIEM-SAS are: the protocol number, applicant, situation, period, subject matter; and
the major difficulties experienced by users in relation to the information access and retrieval
are related to the lack of input standardization. It concludes with the proposal of preparing a
list of subject headings appropriate to the institution’s uses and needs and the standardization
norms adoption for the names of natural and legal persons when new entries in the requesting
field are included.

Keywords:  Documentary  management.  Information  representation.  Information
organization. Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará.
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1 INTRODUÇÃO

Inegavelmente,  os  documentos  arquivísticos  estão  presentes  em  todas  as

organizações,  independentemente de tamanho ou gênero de atuação. Porém, mesmo tendo

consciência de sua existência, nem sempre as instituições se preocupam com a organização

desses  documentos  visando  o  acesso  e  a  recuperação  da  informação.  Para  o  Conselho

Nacional de Arquivos (CONARQ),  o documento arquivístico é aquele “[...] produzido e/ou

recebido por uma pessoa física ou jurídica, no decorrer das suas atividades, qualquer que seja

o suporte, e dotado de organicidade.” (CONARQ, 2011, p. 10). Com relação ao acesso à

informação arquivística, Narukawa (2011, p. 15-16) chama a atenção afirmando que:

A necessidade  de  tornar  a  informação  disponível  e,  mais  do  que  isso,
acessível, e de permitir o seu uso pelas pessoas, deve considerar todas as
questões que perpassam os processos de produção, coleta,  tratamento ou
organização, recuperação, disseminação e uso da informação, entendendo-se
que, a partir desse uso, um novo conhecimento pode ser gerado, propiciando
uma nova produção de informação.

Nesse  contexto,  entende-se  que a imposição de  tornar  a  informação  acessível

perpassa,  necessariamente,  pela  representação  e  organização  da  informação.  Também

demanda uma postura de gestão de documentos por parte das instituições.  Logo, esses três

conceitos  –  representação,  organização  e  gestão  de  documentos  –  estão  intimamente

relacionados e levam a crer que são a base para o acesso à informação ou ao documento onde

ela foi registrada, não importa se estamos nos referindo a suporte analógico ou digital.

Conforme  Nascimento  e  Flores  (2007,  p.  63):  “A  gestão  da  informação

arquivística surge como uma das políticas que possibilitam o tratamento das informações

desde a sua  produção até  a  destinação final,  permitindo,  assim,  que  estejam organizadas

sistematicamente, acessíveis e controladas[...]”. Por sua vez, no que diz respeito à informação

arquivística, a representação é a identificação de conteúdos registrados nesses documentos ,

visando seu acesso e recuperação. 

 Diante  dessas reflexões,  constituindo-se  o Conselho Regional  de Medicina  do

Estado do Ceará  (CREMEC) enquanto nosso campo de estudo, e considerando que a porta

de entrada  das  demandas à  instituição se constitui  no  setor  de protocolo,  através  de seu

registro  no  Sistema  Integrado  de  Entidades  Médicas  –  Sistema  de  Acompanhamento  de
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Serviços  (SIEM-SAS),  o  protocolo  eletrônico  da  instituição,  impõe-se  o  problema  de

pesquisa: como a representação e organização da informação podem contribuir com a gestão

da informação no âmbito do SIEM-SAS?

Com  a  percepção  do  grande  volume  de  documentos  que  circulam  nas

organizações,  tornou-se  evidente  que  somente  a  organização  física  dos  mesmos  não  é

eficiente para a sua gestão eficaz dentro de uma instituição e “embora deva continuar sendo

feita  de forma rigorosa,  não é,  de modo geral,  suficiente  para  garantir  a  recuperação  da

informação em diferentes situações.” (SMIT; KOBASHI, 2003, p. 14). A informatização na

produção dos conhecimentos, sua busca e o controle de sua tramitação (protocolo eletrônico),

são a  realidade de muitas  instituições.  Nesse  sentido, a  padronização  do vocabulário  e  o

desenvolvimento deste se constituem em importantes ferramentas de controle.

Smit e Kobashi apontam (2003, p. 15) que:

O controle de vocabulário foi inicialmente desenvolvido pela documentação
e introduziu-se na arquivística, especialmente em razão da informatização
crescente dos arquivos. Nos arquivos correntes, diferentes rotinas incluem –
ou deveriam incluir  –  a  preocupação com o controle de vocabulário:  na
elaboração  de  tabelas  de  temporalidade  dos  documentos,  através  da
nomeação das séries documentais; na elaboração de planos de classificação,
através da nomeação das atividades desenvolvidas pela instituição ou, ainda,
na nomeação das séries documentais; na elaboração de listas de assuntos
para protocolos automatizados; na atribuição de títulos a formulários.

O  desenvolvimento  dessa  pesquisa  se  justifica  diante  da  importância  do

CREMEC como uma organização que trabalha a serviço da sociedade, zelando pelo exercício

ético da profissão de médico. Ao propor ferramentas de melhoria do fluxo informacional e da

gestão documental,  esta  pesquisa tem o intuito  de contribuir para tornar  mais eficiente e

eficaz  o atendimento das  demandas que chegam à instituição em um fluxo crescente.  O

interesse da pesquisadora dentro da instituição surge devido à sua atuação dentro do quadro

funcional da mesma, onde foi identificada uma certa carência na inclusão dessas rotinas das

quais falam Smit e Kobashi (2003). 

Diante desse cenário, o objetivo geral da pesquisa é colher informações sobre a

utilização das  opções de busca e  recuperação de informação ofertadas  pelo  SIEM-SAS,

visando contribuir para a oferta de informação com mais qualidade. 

Com relação aos objetivos específicos, relacionamos:
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a) Mapear  as  principais  opções  utilizadas  para  a  busca  e  recuperação  de

documentos cadastrados no sistema de protocolo eletrônico do CREMEC;

a) Identificar  as  fragilidades  na  recuperação  da  informação  no  SIEM-SAS

visando melhorar a oferta de respostas às demandas;

b) Apresentar  sugestões  ancoradas  nos  subsídios  teóricos  da  pesquisa  que

contribuam para implementação de um vocabulário controlado no CREMEC.

Esta  monografia  está  estruturada  em  sete  capítulos.  O  primeiro,  traz  a

contextualização,  com  o  cenário  da  pesquisa,  problemática,  justificativa  e  objetivos.  O

capítulo segundo, expõe a metodologia adotada no desenvolvimento do estudo empírico desta

pesquisa.  No  terceiro,  abordamos  a  questão  dos  arquivos  e  a  gestão  de  documentos,

apresentando os principais conceitos e características pertinentes aos arquivos, bem como a

importância de uma gestão de documentos. O quarto capítulo trata da questão da organização

e representação da informação nos arquivos, sem perder de vista as peculiaridades desses

conjuntos documentais, com fins de potencializar a apropriação das informações; apresenta

ainda a temática do vocabulário controlado nas organizações e destaca a importância dos

pontos  de  acesso  na  recuperação  da  informação,  as  normas  nacionais  e  internacionais

pertinentes, bem como a tipologia dos vocabulários controlados e os principais elementos que

devem preceder sua elaboração. No quinto capítulo nos detemos sobre o lócus da pesquisa

empírica,  trazendo  um pouco  de  história  do  CREMEC.  Os  resultados  da  pesquisa  e  as

discussões  dos  resultados  encontram-se  no  capítulo  seis,  e  o  sétimo  capítulo  expõe  as

conclusões  do trabalho onde  fazemos  um apanhado do  que foi  apresentado  ao longo da

pesquisa.

2 METODOLOGIA

A pesquisa  proposta  na  construção  deste  trabalho  é  de  caráter  descritivo  e

exploratório.  Segundo Gil  (2008,  p.  27),  esse  tipo de pesquisa  tem “[...]  como principal

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.” 

As  ações  apontadas  por  Gil  (2008,  p.  27)  que  são  envolvidas  nesse  tipo  de

pesquisa (levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos
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de caso) também se coadunam às ações que serão realizadas nesta pesquisa. 

O  método  é  conceituado  por  Gil  (2008,  p.  16)  enquanto  o  “conjunto  de

procedimentos  suficientemente  gerais,  para  possibilitar  o  desenvolvimento  de  uma

investigação científica ou parte significativa dela”.  A metodologia utilizada é o estudo de

caso, definido como “um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu

contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente

definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência.” (YIN apud GIL, 2008, p. 58). 

Assim, a pesquisa parte de um estudo teórico, com revisão bibliográfica, acerca

das temáticas de arquivos, gestão de documentos, organização e representação da informação

no  âmbito  dos  arquivos,  e  vocabulário  controlado,  a  fim  de  esclarecer  os  conceitos

pertinentes  a  esses  temas.  A partir  da  apropriação  desses  conceitos,  da  compreensão  das

particularidades dos documentos de arquivo e da organização e representação da informação

no âmbito destes, verificamos a crescente aproximação das instituições com as Tecnologias

da Informação. Na esfera do CREMEC, destacamos a utilização do SIEM-SAS como aliados

da gestão dos documentos e demandas que chegam diariamente à instituição.  

Nosso  estudo  de  caso  teve  como  campo  de  pesquisa  a  sede  do  CREMEC,

localizada na cidade de Fortaleza. A fim de atingir nosso objetivo principal, utilizamos um

questionário, que foi aplicado junto aos usuários do SIEM - SAS, com o intuito de evidenciar

as principais dificuldades no que tange à recuperação e acesso às informações. 

A aplicação do questionário foi realizada no período de 16 a 18 de maio de 2018,

e foram considerados usuários todas as pessoas que têm algum vínculo de trabalho com a

instituição  e  que  utilizam  o  SIEM-SAS,  excluindo  a  pesquisadora.  Fizeram  parte  desse

universo  estagiários,  servidores,  funcionários  terceirizados  e  assessores  da  sede  do

CREMEC, visto que nas Seccionais da instituição o SIEM-SAS não é utilizado. Enviamos 39

questionários, porém, somente 31 deles foram respondidos, correspondendo a significativos

79%. Os 21% restantes  estavam ausentes  no momento da aplicação  ou optaram por não

responder.

O questionário utilizado encontra-se no APÊNDICE A e está estruturado em cinco

perguntas referentes ao relacionamento do usuário com o SIEM-SAS. As questões 1 e 2 se

referem à utilização do SIEM-SAS e às opções de busca oferecidas por esse sistema; nas

questões 3 a 5 investigamos as atitudes dos usuários no momento em que a recuperação da
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informação é falha, bem como suas principais dificuldades e sugestões. 

3 OS ARQUIVOS E A GESTÃO DE DOCUMENTOS

Desde a invenção da escrita, na Antiguidade, até os dias atuais, o homem tem

registrado  informações  relativas  aos  diversos  aspectos  que  o  caracterizam  enquanto  ser

social. Seja no âmbito social, político, econômico, artístico ou religioso o homem registra,

através da escrita, os princípios norteadores de sua vida social e transmite seu conhecimento

para a posteridade. Nesse contexto surgem os arquivos que são, segundo Lopes (2004, p.

113): 

[...]  locais  destinados  à  guarda  ordenada  de  documentos  criados  por
instituições  ou  pessoas,  no  decorrer  de  suas  atividades,  buscando  a
preservação desta documentação como um conjunto e não como unidades
isoladas,  pois  estes  na  sua  maioria  servem  de  prova  de  transações
documentais realizadas e estão relacionados com os direitos e deveres destas
instituições ou pessoas. 

A lei  brasileira  que  dispõe  sobre  a  política  nacional  de  arquivos  públicos  e

privados, em seu artigo 2º, define os arquivos enquanto:

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

Belotto (2006, p. 35) é incisiva ao afirmar a corresponsabilidade que os arquivos,

assim como as bibliotecas, museus e centros históricos têm no processo de recuperação da

informação, seja para fins científicos, sociais, culturais ou como recurso de prova histórica ou

jurídica. A categoria “documento” tem papel central na definição de arquivo da legislação

brasileira, e é também ponto de partida para Belotto dentro de suas reflexões acerca do papel

do arquivo dentro do contexto da gestão de documentos: 

Segundo a conceituação clássica e genérica, documento é qualquer elemento
gráfico, iconográfico, plástico ou fônico pelo qual o homem se expressa. É o
livro  ,  o  artigo  de  revista,  ou  jornal,  o  relatório,  o  processo,  a  carta,  a
legislação, a estampa, a tela, a escultura, a fotografia, o filme, o disco, a fita
magnética, o objeto utilitário, etc.,  enfim, tudo o que seja produzido, por
motivos  funcionais,  jurídicos,  científicos,  técnicos,  culturais  ou  artísticos
pela atividade humana. (BELOTTO, 2006, p. 35).
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Paes  (2002,  p.  20)  elenca  as  três  características  básicas  que  distinguem  os

arquivos: exclusividade de criação e recepção por uma firma ou instituição; origem no curso

de suas atividades; e o caráter orgânico que liga o documento aos outros do mesmo conjunto.

Belotto  (2006,  p.  37-38) traça um paralelo  entre  as  formas  de entrada  dos  materiais  em

bibliotecas, museus e arquivos. Se nos dois primeiros predominam em geral a compra ou a

permuta,  o  arquivo  “[...]  recebe  os  documentos  através  de  passagem natural,  dentro  do

esquema das três idades do documento; da produção à tramitação, desta ao arquivo corrente,

deste, por transferência, ao intermediário e daí, por recolhimento, ao permanente”. O arquivo

se constitui então, em órgão receptor, recolhendo naturalmente os documentos fruto de suas

atividades, sendo que num primeiro momento, por meio da documentação, o arquivo exerce

objetivos administrativos e jurídicos, podendo num segundo momento essa documentação ter

um caráter cultural e de pesquisa histórica. Ademais,  considera-se que a fonte geradora é

única e os conjuntos documentais estão reunidos segundo sua origem e função. 

 Distintas características particulares dos arquivos, destacadas por Belotto (2006,

p. 39), dizem respeito ao processamento técnico, em que o tratamento documental não é feito

individualmente, mas é dispensado “às séries documentais que formam agrupamentos lógicos

e orgânicos dentro dos diferentes fundos”. No que concerne à organização dos arquivos, a

noção de  respect  des  fonds,  ou  seja,  a  submissão  à  estrutura  dos  órgãos  que  geraram  o

documento  e  à  natureza  do  material  ordenado.  A noção  de  respect  des  fonds  é  também

chamada de  princípio  da  proveniência,  e  definida  pelo  Arquivo  Nacional  (2005,  p.  136)

enquanto “princípio básico da arquivologia segundo o qual o arquivo produzido por uma

entidade  coletiva,  pessoa  ou  família  não  deve  ser  misturado  aos  de  outras  entidades

produtoras”. 

Podemos  citar  ainda  princípios  dignos  de  nota  para  o  entendimento  das

características particulares dos arquivos (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 136-137), que

são o princípio da reversibilidade, o princípio do respeito à ordem original e o princípio da

pertinência. O princípio da reversibilidade indica que todo o tratamento aplicado a arquivos

possa ser revertido, caso haja necessidade; o princípio do respeito à ordem original assinala

que o arquivo deve conservar o arranjo dado pelo ente que o produziu; e por fim, o princípio

da pertinência, também conhecido como princípio temático, expressa uma reclassificação dos

documentos  do  arquivo  por  assunto,  desconsiderando  a  proveniência  e  a  classificação



17

original dos mesmos. 

Os arquivos evoluíram historicamente,  assim como o suporte  das informações

que  estavam  neles  preservadas,  passando  das  tábulas  de  argila  ao  papel,  dentre  outros

materiais.  Inicialmente,  as formas de organização e gestão documental  estavam centradas

numa perspectiva de tratamento descritivo e fisicista dos documentos, quando posteriormente

houve uma mudança desse paradigma:

[...] foi somente a partir da compreensão do conteúdo do documento é que
foi empreendido (sic) estudos em diversas épocas para compreender melhor
a organização e tratamento temático de documentos, buscaram-se em outras
disciplinas  embasamentos  teóricos,  conceituais  e metodológicos  [...]  para
subsidiar o desenvolvimento de mecanismos e ferramentas para organizar,
representar e recuperar conteúdos informacionais. (AGUIAR, 2008, p.148).

Corroborando essa ideia, Belotto (2006, p. 36) assinala que 

A forma/função pela qual o documento é criado é que determina seu uso e
seu destino de armazenamento futuro.  É a razão de sua origem e de seu
emprego, e não o suporte sobre o qual está constituído, que vai determinar
sua  condição  de  documento  de  arquivo,  de  biblioteca,  de  centro  de
documentação ou de museu. 

Essa mudança de paradigma, que partiu de um fundamento de arquivo que ora

estava relacionado com a forma física dos documentos, ora mais ligado à sua finalidade, foi

inclusive  motivo  de  discussão  quando  da  realização  do  1°  Congresso  Brasileiro  de

Arquivologia, que aconteceu no ano de 1972, na cidade do Rio de Janeiro (PAES, 2002, p.

22).  Na  ocasião,  foi  constituída  uma  comissão  especial  com o  intuito  de  formular  uma

proposta de currículo mínimo para o Curso Superior de Arquivo, na qual se estabeleceram de

maneira pertinente dois novos conceitos de arquivo que manifestam características inerentes

à natureza dos documentos: o arquivo especial e o arquivo especializado. Conceitualmente, o

arquivo especial é aquele que preserva documentos em suas mais diversas formas físicas,

requerendo assim um tratamento especial no que diz respeito ao armazenamento, registro,

controle,  conservação  e  etc.  Já  o  arquivo  especializado,  compreende  sob  sua  guarda

documentos  resultantes  da  atividade  humana  num  campo  específico,  sem  levar  em

consideração a forma física na qual se apresenta. (PAES, 2002, p. 22-23).

Além dessa classificação referente à natureza dos documentos, Paes (2002, p. 20)

explicita  ainda  que  os  arquivos  podem  ser  estudados  sob  outros  aspectos  e  serem
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classificados, ainda: 

a) em função das entidades mantenedoras destes;

b) conforme os estágios de sua evolução e

c) observando-se a extensão de sua atuação. 

No  que  concerne  à  instituição  mantenedora,  Paes  (2002,  p.  21)  indica  que,

considerando as características das organizações, os arquivos por ela produzidos podem ser

públicos, institucionais, comerciais e familiais ou pessoais.

No tocante  aos  estágios  de  sua  evolução,  Paes  (2002)  segue  a  categorização

definida por Jean-Jacques Valette, que define as três idades do arquivo, destacando que essas

fases  são  complementares  e  possuem  suas  particularidades  no  tocante  à  organização,

conservação e tratamento dos documentos que as compõem:

1. Arquivo de primeira idade ou corrente, constituído de documentos em
curso ou consultados frequentemente,  conservados nos escritórios ou nas
repartições que os receberam e os produziram ou em dependências próximas
de  fácil  acesso.  2.  Arquivo  de  segunda  idade  ou  intermediário,
constituído  de  documentos  que  deixaram  de  ser  frequentemente
consultados, mas cujos órgãos que os receberam e os produziram podem
ainda solicitá-los, para tratar de assuntos idênticos ou retornar um problema
novamente focalizado. Não há necessidade de serem conservados próximos
aos escritórios. A permanência dos documentos nesses arquivos é transitória
[...].  3.  Arquivo  de  terceira  idade  ou  permanente,  constituído  de
documentos  que  perderam todo valor  de natureza  administrativa,  que se
conservam  em  razão  de  seu  valor  histórico  ou  documental  e  que  se
constituem os meios de conhecer o passado e sua evolução. Estes são os
arquivos propriamente ditos. (VALETTE, 1973, apud PAES, 2002, p. 21-22,
grifo nosso). 

Por fim, no que tange à extensão de sua atuação, os arquivos podem ser setoriais

e gerais ou centrais. Os arquivos setoriais são compreendidos como aqueles “estabelecidos

junto  aos órgãos operacionais,  cumprindo funções de arquivo corrente”,  ao passo que os

arquivos gerais ou centrais “se destinam a receber os documentos correntes provenientes dos

diversos  órgãos  que  integram  a  estrutura  de  uma  instituição,  centralizando,  portanto,  as

atividades de arquivo corrente”. (PAES, 2002, p. 22). 

Para uma boa organização e administração de um arquivo, Lopes (2004, p. 115)

indica que se deve conhecer a instituição dentro da qual ele está inserido, seus setores e sua

hierarquia, a fim de precisar os tipos de documentos e fluxos informacionais. Tal finalidade

pode ser atingida por meio de três etapas: 
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a)  LEVANTAMENTO  DE  DADOS:  nesta  primeira  fase  procura-se
conhecer  a  estrutura,  os  objetivos  e  o  funcionamento  da  empresa,
examinando  estatutos,  regimentos  internos,  a  regulamentação,  normas,
organograma, mantenedores e documentos gerados e  recebidos,  buscando
analisar o gênero dos documentos, os formulários utilizados para controle, o
volume e estado de conservação do acervo, seu arranjo e a existências de
registros e protocolos, bem como a idade média de arquivamentos. Devem
ser  identificadas  também a  localização  e  infraestrutura  do  arquivo,  sem
esquecer  de  efetuar  levantamento  dos  recursos  humanos  seu  número,
formação  e  salário.  b)  ANÁLISE  DOS DADOS COLETADOS:  após  a
primeira  etapa  o  profissional  estará  habilitado  para  de  forma  objetiva
analisar  a  real  situação  dos  serviços  e  diagnosticá-lo,  formulando  e
propondo as devidas intervenções e medidas a serem adotadas. Nesta etapa,
é quando se constata os pontos de atrito, as falhas ou lacunas existentes na
administração,  ou  seja,  os  problemas  de  funcionamento  existentes  no
arquivo. c) PLANEJAMENTO: Para uma correta elaboração de um plano
arquivístico deve-se levar em consideração principalmente as necessidades
da  instituição  sem desconsiderar  jamais  as  disposições  legais  referentes.
Existem alguns pontos de extrema relevância a serem considerados nesta
etapa. São eles: 1. A posição do arquivo na estrutura da instituição; 2. A
opção  de  centralizar  ou  descentralizar  os  arquivos;  3.  Determinar  a
coordenação  dos  serviços;  4.  Escolha  de  métodos  de  arquivamento;  5.
Estabelecimentos  de  normas  de  funcionamento;  6.  Identificação  e
capacitação  dos  recursos  humanos;  7.  Seleção  das  instalações  físicas,
equipamentos e materiais de consumo e permanentes; 8. Desenvolvimento
de  arquivos  intermediários  e  permanentes;  9.  Viabilização  de  recursos
financeiros;  10.  Elaboração  do  projeto  de  arquivo;  11.  Implantação  e
acompanhamento do projeto;  12.  Criação de manuais.  (LOPES,  2004,  p.
115-116).

Com o  auxílio  de técnicas  e  instrumentos  como o plano  de  classificação  dos

documentos e da tabela de temporalidade documental, a arquivística contribui para a gestão e

representação da informação.

O plano de classificação dos documentos tem por objetivo responder pela
organização  física  e  intelectual  das  informações  através  da  forma
hierarquizada  [...]  deixando  claras  as  ligações  entre  os  documentos.  Em
relação à tabela de temporalidade documental, destaca-se seu objetivo de
estabelecer os prazos de guarda dos documentos de arquivo. (DAVANZO,
2016, p. 20).

No entanto, é importante a interlocução com diferentes áreas e adoção de novos

instrumentos que auxiliem no processo de recuperação da informação. Davanzo (2016, p. 27)

chama  atenção  a  esse  respeito  defendendo  que  “a  arquivística,  como  uma  área  do

conhecimento científico volta-se a organização da informação que é produzida e acumulada
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pelas instituições, de forma que essas mesmas informações possam cumprir sua finalidade,

isto é, estarem disponíveis para a consulta”.

Nessa perspectiva, a descrição arquivística desempenha papel central no tocante à

organização da informação em um contexto institucional, considerando-se que:

O objetivo da descrição arquivística é identificar e explicar o contexto de
documentos de arquivo a fim de promover o acesso aos mesmos, isto sendo
alcançado  pela  criação  de  representações  precisas  e  adequadas  e  pela
organização  dessas  representações  de  acordo  com  modelos
predeterminados.  (CONSELHO  INTERNACIONAL  DE  ARQUIVOS,
2000, p. 11).

 Davanzo  (2016)  destaca  a  existência  de  divergências  na  literatura  acerca  da

aplicação da descrição arquivística em relação aos ciclos da informação. Por exemplo, “[...]

Bellotto (2006) acredita que a descrição é realizada somente nos arquivos permanentes; em

contrapartida,  Lopes (1997) menciona que a descrição ocorre em todas  as fases do ciclo

vital.” Entretanto, com relação a este impasse, considera que “[...] devido às necessidades de

acesso às informações por parte dos usuários, a descrição deve ser aplicada em todas as fases

do ciclo documental.” (DAVANZO, 2016, p. 29). 

A  partir  da  descrição  arquivística,  será  possível  o  desenvolvimento  dos

instrumentos de descrição documental. Esses instrumentos serão de grande relevância para a

recuperação da informação, haja vista que, por meio deles, as informações estarão acessíveis

aos usuários. Cabe citar nesse interim, guias,  catálogos ou inventários que devem sempre

refletir e atender às necessidades da instituição a quem se destinam. A esse respeito, Davanzo

(2016) reflete que os instrumentos de descrição documental são gerados a partir da descrição

arquivística e destaca: 

a) Guias: considerado um instrumento mais geral porque fornece aos usuários
informações mais amplas do arquivo em relação a documentação que está
custodiada nas instituições arquivísticas. Assim, pode-se entender que este é
o cartão de visitas de uma unidade arquivística. b) Catálogos: descreve as
informações de maneira individualizada, ou peça a peça, torna se exaustiva.
c)  Índices:  tem  como  finalidade  contribuir  com  o  acesso  rápido  a  uma
determinada informação, de acordo com critérios específicos. d) Inventários:
usado  para  descrever  as  séries  documentais  que  estão  custodiadas  nas
instituições arquivísticas, permitindo dessa forma a compreensão do fundo ou
dos  fundos  que  compõem  uma  determinada  unidade  arquivística.
(DAVANZO, 2016, p. 31).



21

Esses  instrumentos  que permitem a  identificação do material  do arquivo e os

elementos dos documentos de arquivo nelas descritos, segundo Belotto (2006, p. 41), são:

“[...] unidade criadora do documento, tipologia documental, autoria, função a que se refere,

ação que traduz e data conteúdo (se for o caso) e notação (cota, na terminologia arquivística

portuguesa) de identificação e localização.”

A partir do surgimento das Tecnologias Digitais de Informação e da Comunicação

(TDIC), a arquivística teve que se relacionar com novos modos de produção, recuperação e

disseminação da informação, pois “não é mais absolutamente necessário que o pesquisador

ou  cidadão  da  sociedade  civil  estejam  no  mesmo ambiente  físico  que  as  informações.”

(DAVANZO,  2016,  p.27).  Quer dizer,  os  arquivos puderam se  utilizar  de  recursos  como

softwares e  sistemas operacionais para facilitar  a  disseminação da informação dentro das

instituições  e,  nesse  sentido,  tem-se  fortalecido  a  necessidade  da  disponibilização  da

informação independentemente de seu suporte. 

No entanto, a utilização das TDICs no contexto da gestão de documentos não traz

por  si  soluções  milagrosas,  há  que  se  considerar  todas  as  dimensões  da  gestão  de

documentos.  Segundo  a  Lei  Federal  n.º  8.159:  “Considera-se  gestão  de  documentos  o

conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso,

avaliação e  arquivamento em fase  corrente e  intermediária,  visando a  sua eliminação ou

recolhimentos para guarda permanente”.

Partindo desta definição, observamos que a maior problemática enfrentada pela

arquivística são as grandes massas documentais dos arquivos. Para Rodrigues (2007, p.2) é

patente a “necessidade da definição de critérios normalizados para implantar programas de

gestão documental, seja em ambiente convencional ou eletrônico”. O autor diz, ainda, que

essa é uma problemática recorrente desde o surgimento das primeiras formulações acerca da

gestão  de  documentos,  na  explosão documental  que  data  do  período  da  Segunda Guerra

Mundial. A partir dessa preocupação, emerge uma concepção de arquivo alicerçada na Teoria

das Três Idades, por nós já pontuada, regida pelo princípio no “qual os documentos passam

por fases estabelecidas de acordo com sua vigência administrativa e frequência de consulta:

idade corrente, intermediária e permanente ou histórica”. (IDEM).

Em outro trecho, Rodrigues (2007) destaca a grande contribuição da Teoria das

Três Idades no âmbito da gestão de documentos ao trazer uma nova mentalidade e redefinir o
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papel das instituições arquivísticas: de uma função de custodiadora de documentos históricos

para a função de órgãos de apoio da administração.

A  adoção  desta  teoria  revolucionou  o  uso  dos  arquivos  e  a  própria
Arquivística,  ocorrendo  transformações  de  ordem  conceitual  e  prática.
Surge um modelo sistêmico de organização de arquivos, onde o documento
passa a ser controlado desde o momento de sua produção até sua destinação
final:  eliminação criteriosa ou  guarda  permanente,  definido  como gestão
documental. (RODRIGUES, 2007, p. 3).

No cenário internacional, as questões relativas à gestão de documentos são objeto

de  atenção  da  Organização  das  Nações  Unidas  para  a  Educação,  Ciência  e  Cultura

(UNESCO),  que  publica  desde  1979  os  estudos  Records  and  Archives  Management

Programme (RAMP), englobando questões como: 

 O desenvolvimento de infraestruturas de arquivos;

 O direito dos arquivos;

 Treinamento e educação;

 A proteção do patrimônio arquivístico e

 Pesquisa na teoria e prática de arquivos;1 

Dentre esses estudos, citamos o RAMP de Rhoads, que indica as três fases que

um programa de gestão de documentos deve contemplar para abranger todo o ciclo de vida

do documento dentro de uma instituição:  “ As três fases básicas da gestão de documentos

são,  pois,  as  seguintes:  1)  elaboração,  2)  utilização  e  manutenção,  e  3)  eliminação  dos

documentos).” (RHOADS, 1983, p. 19, tradução nossa).2

Na  perspectiva  da  legislação  brasileira,  o  lançamento  da  base  para  o

reconhecimento das instituições arquivísticas enquanto parceiras e colaboradoras do poder

público se expressa já na Constituição de 1988, em seu artigo 216, parágrafo 2, que preceitua:

“compete à administração pública forma da lei, a gestão de sua documentação governamental

e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.” (BRASIL, 1988,

online). Em 1991, foi promulgada a Lei 8.159, conhecida como Lei do Arquivo, que além de

evidenciar  conceitos  aqui  já  tratados,  como gestão  de  documentos,  institui  a  criação  do

1 Informações extraídas do site da UNESCO Archives, disponível em: 
<http://www.unesco.org/archives/new2010/en/ramp_studies.html>.

2 Las tres fases básicas de la gestión de documentos son, pues, las siguientes: 1) elaboración, 2) 
utilización y mantenimiento, y 3) eliminación de los documentos).”



23

Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). O

artigo  21  deste  dispositivo  estabelece  que  a  “legislação  estadual,  do  Distrito  Federal  e

municipal  definirá  os  critérios  de  organização  e  vinculação  dos  arquivos  estaduais  e

municipais,  bem  como  a  gestão  e  o  acesso  aos  documentos,  observado  o  disposto  na

Constituição Federal e nesta Lei”, o que indica a importância e necessidade de se pensar uma

gestão documental pautada em estratégias definidas através de jurisprudência que considere

as particularidades das diversas regiões que compõem o território nacional. Como bem define

Rodrigues (2007, p. 5), “[...] os instrumentos técnicos norteadores do estabelecimento das

políticas na área, devem refletir e atender as demandas específicas do órgão produtor dos

documentos, facilitando as tarefas arquivísticas e a rotina dos administradores.”

Considerar o contexto de produção de documentos da instituição arquivística é de

vital  importância  para  a  gestão  de  documentos,  pois  “a  partir  da  identificação  das

características  que  apresenta  a  tipologia  documental,  são  definidas  as  regras  para  sua

formatação e utilização, tramitação, avaliação e classificação.” (RODRIGUES, 2007, p. 6). 

Portanto,  todas  as  reflexões  apresentadas  nesse  capítulo  e  normativas  do

CONARQ precisam ser levadas em consideração quando da estruturação de arquivos nas

organizações,  sejam elas  públicas  ou  privadas,  afinal  os  arquivos  são  as  ferramentas  de

assessoramento direto aos gestores. 

4 REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM ARQUIVOS

Segundo  o  Dicionário  Aurélio,  representação  pode  ser  o  “ato  ou  efeito  de

representar,  coisa que se representa, reprodução daquilo que se pensa, podendo ainda ser

entendida, numa abordagem filosófica, como o conteúdo concreto apreendido pelos sentidos,

pela memória ou pelo pensamento”. Já o termo organização é definido como “ato ou efeito de

organizar,  modo  pelo  qual  se  organiza  um  sistema”.  (FERREIRA,  2004,  p.  56.  A

representação e organização das informações no arquivo são o tratamento que elas recebem

para que possam ser recuperadas o mais prontamente quando necessário. Conforme Aguiar

(2008, p. 153-154, grifo nosso):

Tradicionalmente na Arquivística, entende-se por tratamento as ações em
torno  da  avaliação,  classificação,  descrição  e  consequentemente  a
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construção de instrumentos de pesquisas; a conservação empreende meios e
métodos  para  o  acondicionamento,  o  armazenamento  de  suportes
documentais  visando  à  racionalização  da  preservação  e  conservação
documental; a criação volta-se para as atividades de gestão , diagnóstico e
avaliação documental;  a difusão relaciona-se com a disponibilização de
representações dos conteúdos documentais mediados por instrumentos
de acesso, representação e recuperação, conhecidos genericamente na
área como: instrumentos de pesquisa (abrangem os guias; os inventários;
os catálogos, planos ou quadro de classificação; vocabulários controlados,
tesauros, etc.).  

Ainda no que tange à representação e organização informacional no arquivo, além

de  considerar  as  particularidades  da  instituição  na  qual  o  arquivo  está  incorporado  e

tipologias dos documentos, deve-se observar, segundo Davanzo (2016, p. 16), que: 

Os documentos arquivísticos são produzidos, organizados e acumulados em
função  de  um contexto  específico,  seja  esse  contexto  uma  pessoa,  uma
família e/ou uma instituição (pública ou privada) e, por esse motivo, essas
informações que adquirem funções diversificadas dentro de seus respectivos
contextos de produção, para que atendem aos interesses de seus usuários,
precisam  ser  recuperadas  e,  para  que  haja  sucesso  nesse  processo,
ressaltamos que a adoção de uma linguagem clara e comum a todos, uma
das funções mais destacadas do controle terminológico, diminuirá os ruídos
que podem existir entre usuário e sistema. 

Moreira et al (2015, p. 2), consideram que: 

Os  estudos  sobre  organização  e  representação  do  conhecimento  (ORC),
tomando-se essa disciplina em sua relação com a ciência da informação,
surgem da confluência de algumas outras ciências e disciplinas, tais como
as  ciências  cognitivas,  a  linguística,  a  terminologia,  a  ciência  da
computação e a lógica.

Lara (2004, p. 233) aponta elementos da Terminologia que ao serem “apropriados

pela Linguística Documentária (subdomínio da Ciência da Informação), auxiliam o trabalho

com  a  organização  da  informação,  preparando-a  para  o  acesso,  a  transferência  e  a

apropriação.”  Esses  elementos  centrais  da  Terminologia  são  os  objetos,  conceitos  e

definições. O conceito, segundo as normas terminológicas, é o que estabelece as relações

entre objetos e signos linguísticos e se constitui enquanto unidade do conhecimento a partir

de  uma combinação  única  de  características.  As relações  entre  eles  são  remodeladas  em

função  da  área  do  conhecimento  e  dos  propósitos  de  seus  usuários,  e  será  sua  intenção

(conjunto singular de características que o constituem) e extensão (totalidade de objetos aos
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quais corresponde o conceito)  o  que definirá  sua posição dentro do sistema. No caso da

definição, por sua vez, é imprescindível considerar as relações entre os termos dentro de uma

estrutura através da hierarquização e classificação. (LARA, 2004, p. 236-238).

Os tesauros, as taxonomias, as ontologias, as listas de cabeçalhos de assuntos e os

sistemas de classificação são os instrumentos dos quais a representação e a organização da

informação e do conhecimento se utilizam e que apresentam em comum a organização de

relações conceituais, primando pelo controle vocabular, sendo, por esse motivo, designados

genericamente  enquanto  vocabulários  controlados.  (MOREIRA  et  al,  2015,  p.  2).  Seu

objetivo básico será, dentro das instituições, aumentar e facilitar o acesso ao conhecimento

organizacional,  assim o instrumento a ser elegido dependerá do nível de aprofundamento

desejado,  de  acordo  com  a  finalidade  de  sua  utilização.  Nesse  sentido,  a  indexação  se

apresenta como um processo fundamental.

Nakagawa (2016, p. 4) define o processo de indexação como:

[...]  a identificação do conteúdo do documento, analisando o assunto que
consta nele, representando os conceitos que melhor traduzem o assunto por
meio  de  termos  e  tem  como  objetivo  a  recuperação  da  informação,
auxiliando o usuário na busca,  economizando seu tempo e maximizando
seus resultados.

Compreende-se ainda que a indexação se efetiva por meio das seguintes etapas: a

análise conceitual e a tradução. Segundo Silva Júnior (2011, p. 16): 

Na análise conceitual é onde se decide sobre o que se trata o documento,
qual o seu assunto. Para isso, o indexador deve estar atento às necessidades
dos usuários de um centro de informação ou uma publicação específica. [...]
o  indexador  deve  formular  várias  perguntas  sobre  um documento  [...]  a
segunda etapa  do  processo  de  indexação  é  a  tradução  dos  conceitos  da
forma que aparecem impressos no documento, para termos de instrumentos
de indexação, aplicando determinadas regras.

Considerando-se que em todo processo de indexação dos sistemas de informação

podem  ser  utilizadas,  tanto  a  linguagem  natural,  que  corresponderia  à  linguagem  dos

usuários, como também, a linguagem documentária, organizada a partir de uma terminologia

específica,  exemplificando-se  os  tesauros,  os  sistemas  de  classificação,  cabeçalhos  de

assuntos ou lista de autoridades. A respeito de linguagem documentária, Lara (2004, p. 232) a

considera como
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conjunto dos diferentes tipos de instrumentos especializados no tratamento
da  informação  bibliográfica  (sistemas  de  classificação  enciclopédicos  ou
facetados  e  tesauros),  designa,  de  modo  mais  amplo  e  completo,  a
linguagem especialmente construída para organizar e facilitar o acesso e a
transferência da informação.

Para  que  sejam  efetivas  dentro  de  um  contexto  institucional,  é  de  suma

importância  que  todos  esses  elementos,  que  se  coadunam  para  a  representação  e  a

organização  da  informação,  estejam  alinhados  e  contemplados  dentro  da  política  de

indexação.  Para  Fujita  (2012),  a  política  de  indexação  “será  norteadora  de  princípios  e

critérios  que  servirão  de  guia  na  tomada  de  decisões  para  otimização  do  serviço  e  da

racionalização dos processos.” A autora defende ainda que a política de indexação seja vista

enquanto “um conjunto de decisões que esclareçam os interesses e objetivos de um sistema

de informação e, particularmente, do sistema de recuperação da informação” e não encarada

apenas como uma lista de procedimentos a serem seguidos, considerando assim a indexação

do ponto de vista gerencial e estratégico no contexto de unidades de informação. (FUJITA,

2012, p. 17).

Gil  Leiva  e  Fujita  (2012  p.  122)  elencam  ainda  os  elementos  a  serem

contemplados em uma política de indexação básica: “a forma de realizar a indexação, o uso

de vocabulários controlados e de listas de autoridades (identificadores, nomes de pessoas,

nomes de lugares e etc.), assim como mecanismos de revisão e avaliação”.

Depreendemos que a política de indexação não deve ser um processo estanque,

mas dinâmico, que contemple a prática e a cultura organizacional do sistema de informação

da instituição, não perdendo de vista o usuário, conforme evidenciado por Lancaster (1968,

apud NAKAGAWA 2016, p. 5):  

Para  se  criar  uma  política  de  indexação,  é  necessário  que  o  sistema  de
informação identifique os usuários na implantação do SRI, uma vez que a
finalidade  do  sistema  é  atender  a  demanda  de  busca  realizada  pelos
usuários.  Além  disso,  é  necessário  que  se  conheça  as  áreas  de  maior
interesse  do  público,  servindo  como  diretrizes  para  a  escolha  dos
documentos a serem indexados, e conhecendo o vocabulário utilizado pelos
usuários, para a futura construção do vocabulário controlado.

Com o intuito de organizar e representar os documentos de um arquivo pode-se

lançar  mão  da  classificação.  Ribeiro  (2013,  p.  535)  identifica  uma  distinção  no  uso  da
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classificação pelas bibliotecas e pelos arquivos, decorrente do modo pelo qual a organização

da informação é vista por cada uma delas: 

Nos  arquivos,  particularmente  nos  históricos,  a  visão  é  ainda  muito
custodial e voltada essencialmente para a organização dos documentos; nas
bibliotecas,  a  questão do acesso à  informação começou mais  cedo a ser
valorizada  e,  por  isso,  a  classificação  tem sido  mais  usada  em prol  da
representação e da recuperação da informação.

Em suma, esse paradigma custodial deve dar lugar a um novo paradigma cuja

centralidade  será  o  acesso  e  a  recuperação  da  informação.  Propomos  aqui  o  uso  do

vocabulário controlado como uma ferramenta para a mudança dessa concepção, visto que:

A  informação  é  insumo  potencial  para  gerar  novos  conhecimentos,
lançando, portanto, constantes mudanças em nossa sociedade. No entanto,
para  que  esse  conhecimento  possa  ser  compartilhado  e  socializado,  é
necessário  refletir  sobre  formas possíveis  de organização da informação.
Garantir sua disponibilização é, de certa forma, potencializar a apropriação
dessa informação, permitindo que, assim, as pessoas a utilizem em prol das
suas necessidades. (NARUKAWA, 2011, p. 22).

Isto posto, constata-se que a organização e a representação da informação são a

base fundamental para que se tenha algum norteamento visando a recuperação da informação

em qualquer unidade de documentação.

4.1 Vocabulário Controlado nas Organizações

Destacando-se,  mais  uma  vez,  as  particularidades  da  gestão  de  documentos

tratados na esfera do arquivo de uma instituição, elencamos alguns elementos que devem ser

considerados para a compreensão de um conjunto de documentos, na perspectiva de Aguiar

(2008, p. 14):

a)  Contextualização  do  órgão  produtor  do  documento  (instituição  ou

indivíduo);

b) Origens e características orgânico funcionais – atividades específicas das

quais os documentos resultam;

c) Conteúdo – a extensão dos vários tópicos, eventos e períodos; e

d) Tipologias documentais.

Davanzo  (2016,  p.  14)  observa  que,  enquanto  na  área  da  Biblioteconomia  é
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marcante  a  tradição  de  estudos  acerca  da  utilização  de  vocabulários  controlados  como

instrumentos do processo de representação e organização da informação, na arquivística é

inexpressiva  a  publicação  de  trabalhos  em  relação  à  aplicação  desses  instrumentos  nos

referidos processos. É premente reverter essa situação, tendo em vista o caráter dinâmico

dessas informações, que “possuem como objetivo servir, em um primeiro momento a própria

administração e, posteriormente podem adquirir também um caráter histórico, social e desse

modo pode servir a pesquisadores ou aos usuários da sociedade civil de forma geral.”

As  Tecnologias  Digitais  de  Informação  e  de  Comunicação  (TDICs)

transformaram o modo como a informação passou a ser gerada, compartilhada e recuperada,

além de ter aumentado significativamente seu volume. Nas instituições,  a recuperação da

informação  de  forma  rápida  evita  o  desperdício  de  tempo,  recursos  humanos  e

administrativos.  Dentro  dessa  perspectiva,  o  controle  de  vocabulário  é  um  instrumento

imprescindível, pois como bem indicam Smit e Kobashi (2003, p. 13):

O controle de vocabulário intervém na organização dos arquivos ao nomear,
de forma consistente, os pontos de acesso aos documentos e à informação
neles contida. O objetivo a ser alcançado pelos arquivos, por essa óptica, é
sempre o da recuperação da informação: somente esse objetivo justifica os
cuidados com o controle de vocabulário.

Nesse entendimento também se coaduna a afirmação de Davanzo (2016, p. 14): 

Tomando como princípio o caráter mediador dos arquivos, acredita-se que
sem o recurso da padronização terminológica no momento da representação
da  informação,  o  fluxo informacional  existente  nas  instituições  pode  ser
comprometido, portanto,  a  utilização dos vocabulários  controlados se  faz
necessário porque estes diminuem as ambiguidades que podem existir no
momento da representação da informação.

É através dos chamados pontos de acesso que o vocabulário controlado atua na

recuperação da informação, dando suporte ao fluxo informacional da organização. Os pontos

de acesso são os elementos eleitos dentro de um documento que serão utilizados para buscar

as  informações  posteriormente.  Cabe  evidenciar  aqui  a  importância  da  colaboração  dos

usuários na construção de um sistema de protocolo eletrônico, inclusive na indicação dos

pontos de acesso, que podem ser evidenciados a partir da prática cotidiana na instituição.  

Davanzo (2016, p. 58) assinala o caráter dinâmico dos vocabulários controlados,

sendo altamente adaptáveis, o que permite que cada instituição o desenvolva com base na sua
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maneira particular de produzir, organizar e disseminar informações, sem deixar de considerar

a missão visão e valores institucionais.

Lancaster (1993, p. 14) define vocabulário controlado como uma lista de termos

autorizados  que  inclui,  em  geral,  uma  estrutura  semântica  que  se  destina  a  controlar

sinônimos, diferenciar homógrafos e reunir ou ligar termos cujos significados apresentem

uma relação mais estreita  entre si.  O autor identifica três tipos principais de vocabulários

controlados:  esquemas  de  classificação  bibliográfica,  listas  de  cabeçalhos  de  assuntos  e

tesauros.  Embora  todos  procurem  apresentar  os  termos  alfabética  e  sistematicamente,

objetivando o controle terminológico, cada um apresenta suas propriedades: 

Nas classificações bibliográficas, o arranjo alfabético é secundário na forma
de um índice que remete para o arranjo principal, o qual é hierárquico. No
tesauro, o arranjo explícito dos termos é alfabético, mas se encontra uma
estrutura hierárquica  implícita,  incorporada à lista alfabética por  meio de
remissivas. A tradicional lista de cabeçalho de assuntos é similar ao tesauro
pelo fato de sua base ser alfabética. Difere do tesauro por não distinguir
claramente as relações hierárquicas das associativas. (LANCASTER, 1993,
p. 14-15).

A construção  de  vocabulários  controlados  ampara-se  em  diversas  normas  e

procedimentos que objetivam a normalização e ordenação dos termos de modo a dar suporte

à  recuperação  da  informação.  Silva  Júnior  (2011,  p.  21)  elenca  como  sendo  de  maior

destaque  para  a  elaboração  e  avaliação  de  manuais,  normas  e  monografias  dentro  dessa

temática: a norma ISO (International Standartization Organization) 2788 –  Guidelines for

the Estabelishment and Development of Monolingual Thesauri, publicada originalmente em

1986  e  sem  atualizações  recentes,  e,  a  norma  NISO  (National  Information  Standards

Organization) Z 39.19, de 2005, fortemente influenciada pela ISO 2788, porém mais atual,

sobretudo em relação ao surgimento de novas tecnologias. Além destas, o autor destaca o

guia  para  construção  de  vocabulário  controlado  voltado  para  aplicação  em  arquivos,

elaborado por Smit e Kobashi (2003), inspirado na ISO 2788.

Davanzo (2016, p. 18), observa que nenhuma das normas ISO aborda, em sua

elaboração, metodologias para o desenvolvimento e utilização dos vocabulários controlados

especificamente para arquivos, não havendo, entretanto, restrições para tal, visto que “este

instrumento  irá  contribuir  em relação  à  descrição da entidade  produtora  dos documentos

arquivísticos, conforme é salientado na norma de descrição arquivística ISAAR (CPF).”
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Smit e Kobashi (2003, p. 13) fazem alusão à Norma Internacional de Registro de

Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, Pessoas e Famílias (ISAAR (CPF)) e à

Norma  Geral  Internacional  de  Descrição  Arquivística  (ISAD  (G))  para  potencializar  a

utilidade dos pontos de acesso, de modo que o sistema gere confiabilidade ao usuário. Essas

normas auxiliam na distinção de um grupo documental de outros.  Para que os pontos de

acessos sejam úteis, outra condição apontada pelas autoras é a consistência destes.  Nesse

sentido,  o  uso  de  vocabulário  controlado  pode  ser  aplicado  não apenas  no  momento  da

recuperação da informação, mas constituir-se de um importante aliado na gestão documental

ao  contribuir  “em relação  à  gestão  de  arquivos,  como também (...)  somar  em relação a

‘nomeação  de  funções  e  de  atividades  que  integram  os  planos  de  classificação’.”

(DAVANZO, 2016, p. 59)

Davanzo (2016, p. 18-19) também evidencia a Norma Internacional de Registro

de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, Pessoas e Famílias (ISAAR (CPF)) para

o desenvolvimento de vocabulários controlados, dada a necessidade destes nas organizações:

Em tempos  de  grande  produção  documental  e,  em tempos  nos  quais  as
tecnologias de comunicação e informação influenciam de maneira decisiva,
tanto em relação à produção, como em relação à recuperação da informação,
considera-se que este seja um instrumento que possa ser utilizado também
pela arquivística, porque a não utilização de instrumentos que corroboram
com  a  padronização  terminológica  permite  que  exista  dificuldade  no
momento da recuperação da informação.

Embora a norma ISAAR (CPF) liste 24 elementos de descrição para registro de

autoridade arquivística que estão organizados em quatro áreas de informação (Identificação,

Descrição,  Relacionamentos  e  Controle),  apenas  quatro  elementos  são  considerados

obrigatórios:  tipo  de  entidade;  forma(s)  autorizada(s)  do  nome;  datas  de  existência;  e

identificador do registro de autoridade.

A Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE), lançada em 2006

pelo CONARQ e constituída a partir das normas internacionais ISAD (G) e ISAAR (CPF), a

fim de atender as necessidades encontradas pelos profissionais brasileiros, traz como uma de

suas preocupações a elaboração de uma área de descrição dedicada a pontos de acesso e

indexação de assuntos. Tem como objetivo “registrar os procedimentos para recuperação do

conteúdo de determinados elementos  de  descrição,  por  meio da  geração e  elaboração de

índices baseados em entradas autorizadas e no controle do vocabulário adotado.” (CONARQ,
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em face da contribuição deste para a organização, representação, recuperação e difusão da

informação. 

 

5 O LÓCUS DO ESTUDO EMPÍRICO 

O campo do estudo empírico é o CREMEC, que teve sua sessão histórica de

instalação no dia 9 de setembro de 1959, na sede do Centro Médico Cearense (CREMEC,

2009), quase dois anos após o Presidente Juscelino Kubitscheck sancionar a Lei 3268/1957,

que dispõe sobre os Conselhos de Medicina, datada de 30 de setembro de 1957. 

  O CREMEC é um órgão que supervisiona a ética profissional, cabendo a ele o

papel de julgador e disciplinador da classe médica, com a incumbência de zelar e trabalhar

por  todos  os  meios  ao  seu  alcance,  pelo  perfeito  desempenho ético  da  medicina  e  pelo

prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente. De acordo com a lei

3.268,  de  30  de  setembro  de  1967,  todos  os  conselhos  regionais  são  subordinados  ao

Conselho  Federal  de  Medicina,  e  são  responsáveis  pela  fiscalização  do  exercício  ético-

profissional do seu território de jurisdição. (CREMEC, 2009). O artigo 15, da lei 3.268/1967,

detalha as atribuições dos Conselhos Regionais:

a) deliberar sobre a inscrição e cancelamento no quadro do Conselho; b)
manter um registro dos médicos, legalmente habilitados, com exercício na
respectiva  Região;  c)  fiscalizar  o  exercício  da  profissão  de  médico;  d)
conhecer,  apreciar  e  decidir  os  assuntos  atinentes  à  ética  profissional,
impondo  as  penalidades  que  couberem;  e)  elaborar  a  proposta  do  seu
regimento interno, submetendo-a à aprovação do Conselho Federal (sic); f)
expedir  carteira  profissional;  g)  velar  pela  conservação  da  honra  e  da
independência do Conselho, livre exercício legal dos direitos dos médicos;
h) promover, por todos os meios e o seu alcance, o perfeito desempenho
técnico e moral da medicina e o prestígio e bom conceito da medicina, da
profissão e dos que a exerçam; i) publicar relatórios anuais de seus trabalhos
e a relação dos profissionais registrados; j) exercer os atos de jurisdição que
por  lei  lhes  sejam  cometidos;  k)  representar  ao  Conselho  Federal  de
Medicina  Aérea  sobre  providências  necessárias  para  a  regularidade  dos
serviços e da fiscalização do exercício da profissão. (BRASIL, 1957).

Assim sendo, além de atender as demandas dos 13.6463 médicos regularmente

inscritos e ativos atualmente, atende também solicitações oriundas de todo o estado do Ceará,

3 Informação retirada do site do CREMEC em 25 de maio de 2018. Disponível em: 
<http://www.cremec.org.br/>.
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quer sejam feitas por pessoas físicas, jurídicas ou mesmo outros órgãos da administração

pública. Atualmente, com uma maior conscientização da população acerca de seus direitos, a

procura pela instituição no escopo de suas atribuições só tem aumentado e se diversificado.

Tais demandas geram um grande volume de documentos para os quais a organização  do

arquivo e uma gestão de documentos bem estruturada são de fundamental importância, pois

constituem a base para uma representação informacional eficiente e eficaz,  que atenda as

demandas da instituição, bem como as da sociedade na qual ela se insere. 

Dentro das perspectivas classificatórias, o CREMEC tem um arquivo que pode

ser dito público (esfera federal, por se constituir numa autarquia) e especializado. Dentro de

sua estrutura organizacional, estão compreendidos arquivos correspondentes às três idades:

corrente, intermediários e permanentes. Estes, por sua vez, podem ser setoriais ou centrais. 

No  tocante  à  gestão  e  representação  da  informação,  a  instituição  vem  se

conscientizando  da  importância  de  técnicas  e  instrumentos  da  arquivística,  e  atualmente

encontra-se em fase de elaboração a Tabela de Temporalidade Documental,  discutindo-se

também a necessidade de um Plano de Classificação dos Documentos. 

Para  auxiliar  na  gestão  da  massa  documental  oriunda  das  demandas  que  são

deflagradas  diariamente  na  esfera  do  CREMEC,  é  utilizado  um  sistema  de  protocolo

eletrônico,  o  SIEM-SAS,  por  meio do qual  são  tramitadas  e  gerenciadas  as  informações

contidas nos documentos, dando subsídios para a localização física destes e para que possa

ser acompanhado o andamento ou status de cada uma dessas solicitações.  

Anterior  a  esse  sistema de protocolo eletrônico,  há registros  de um protocolo

manual, registrado em cadernos, conforme ilustramos abaixo. Esse instrumento foi utilizado

nos anos de 1984 a 1994, e as informações relativas aos protocolos de cada ano equivalem a

um caderno,  onde  foram registradas  de  maneira  resumida  as  informações  pertinentes  ao

número do protocolo, assunto, remetente, setor e data de entrada do documento, conforme a

figura-1

Figura 1 - Cadernos para registro de protocolo, utilizados de 1984 a 1994
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Fonte: Produzido pela autora

Figura 2 - Detalhe do caderno para registro de protocolo, ano 1984

Fonte: Produzido pela autora

No período de 1995 a 2000, o setor de Centro de Processamento de Dados (CPD),
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SIEM-SAS não é utilizado. 

Os  resultados  evidenciam  que  de  uma  população  de  39  usuários,  obteve-se

amostra de 31 respondentes, correspondendo a significativos 79% do total. Os 21% restantes

estavam ausentes no momento da aplicação ou optaram por não responder.

Nossa análise contempla os objetivos da pesquisa, quais sejam: mapear as principais

opções  utilizadas  para  a  busca  e  recuperação  de  documentos  cadastrados  no  sistema  de

protocolo eletrônico do CREMEC; identificar as fragilidades na recuperação da informação

no SIEM-SAS visando melhorar a oferta de respostas às demandas; e apresentar sugestões

ancoradas nos subsídios  teóricos da pesquisa  que contribuam para  implementação de um

vocabulário controlado no CREMEC.

A fim  de  mapear  as  principais  opções  utilizadas  para  a  busca  e  recuperação  de

documentos  cadastrados  no  sistema  de  protocolo  eletrônico  do  CREMEC,  introduzimos

inicialmente o questionamento acerca do uso que os respondentes fazem do sistema, sendo

permitido aos usuários escolher mais de uma opção. Obtivemos a informação de que 100%

dos  usuários  utilizam o  SIEM-SAS  para  a  busca  e  gerenciamento  de  protocolos,  o  que

demonstra o papel fundamental dessa ferramenta na gestão da informação que compõe os

arquivos da instituição. 

Resgatando o pensamento de Ribeiro (2013, p. 535), entendemos que deve ser

reforçada a visão voltada ao acesso à  informação, mais característica das bibliotecas,  em

oposição à visão custodial que se tem de arquivos. Particularmente no contexto da instituição

objeto  do  presente  trabalho,  verificamos  ser  patente  a  necessidade  de  realinhar  esse

entendimento no tocante à questão da organização e representação. Tal necessidade advém do

fato de que os documentos que compõem o arquivo do CREMEC são fruto de demandas

deflagradas  pelo  público  externo,  que  requerem  o  pronto  atendimento  destas,  e  que  os

membros da instituição necessitam de ferramentas adequadas para recuperar informações em

tempo hábil. Vide gráfico 1.

Gráfico 1 – Finalidade da utilização do SIEM–SAS
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3. Período: permite realizar a busca definindo um intervalo de tempo específico; 

4. Solicitante: indica aquele que gera a demanda à instituição. Pode ser pessoa

física, pessoa jurídica ou outro órgão público;  

5. Assunto:  apresenta  uma  lista  prévia  de  21  assuntos  principais  e  suas

subdivisões. Não permite a digitação de termos para busca além dos já elencados;

6. Observação: refere-se às principais informações descritas no documento no

momento de seu cadastro; 

7. Conselheiro: apresenta a lista predefinida de conselheiros da gestão atual; 

8. Paciente: indica o paciente que irá figurar nos casos de denúncias; 

9. Situação: apresenta lista predefinida de 244 situações disponíveis;

10.Origem do recurso:  utilizado pelos setores jurídicos  da instituição,  permite

realizar a busca pelo número do protocolo de origem; 

11.Especialidade:  apresenta  lista  predefinida  de  especialidades  médicas

reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

12.Decisão: a busca pode ser feita dentre as 34 opções predefinidas;

13.Documento origem: permite a busca pelo número do documento de origem;

14.Marcador instauração: ao selecionar essa opção, o usuário pode gerar  uma

lista  de  denúncias,  consultas  ou  compras,  utilizando-se  apenas  dos  filtros

instauradas ou não instauradas;

15.Local  ocorrido:  indica  o  local  onde  aconteceu  fato  narrado  em  denúncia,

incluindo, além de uma lista predefinida de municípios de todos os estados do

Brasil, uma relação de 24 itens que englobam termos que variam de “panfletos” a

“internet”, “laboratório” e “emergência”;

16.Cidade: apresenta mais uma vez a lista predefinida de municípios brasileiros,

porém se refere à cidade onde o médico que foi denunciado reside.

Dentre essas opções identificadas, questionamos sobre quais eram utilizadas por

nossos usuários em suas buscas. As respostas evidenciam que a mais utilizada foi o número

de protocolo, assinalado por 30 dos 31 usuários entrevistados, seguido pela opção solicitante,

indicada 21 vezes, conforme evidenciado no gráfico 2. 

Gráfico 2 – Opções para busca mais utilizadas no SIEM-SAS
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Fonte: Elaborado pela autora

Com  relação  às  atitudes  adotadas  quando  o  usuário  não  encontra  o  termo

procurado  no  sistema,  perguntadas  na  questão  3,  as  respostas  mais  recorrentes  foram a

consulta ao arquivo ou documento físico e solicitação de ajuda aos colegas, sobretudo ao

funcionário encarregado do setor de protocolos.  Além dessas,  foram apontadas:  pesquisar

variações  dos  termos,  trocando  as  letras  ou  utilizando  siglas  e  tentar  obter  informações

adicionais em outros programas para proceder a uma nova busca. Tiveram representatividade

ainda as repostas: “sempre encontra” (P1), “considera que não existe, pois todo documento

deve ser cadastrado no protocolo” (P5) e “desiste” ou se “desespera”. (P10).

Ao serem convidados a sugerir novas opções de busca, além das 16 já citadas na

questão 2, alguns participantes afirmaram que elas atendem as necessidades dos setores em

que atuam. Alguns fizeram a ressalva de que as opções já ofertadas pelo sistema poderiam ser

melhor alimentadas. As opções de busca sugeridas foram: localização física do documento,

palavras-chave  do  documento,  denunciado,  pessoa  que  entregou  o  documento,  endereço,

servidor  responsável,  número  do  ofício,  CPF  e  CNPJ,  e-mail  do  solicitante  e  setor

responsável.  Observamos  que  no  decorrer  da  pesquisa  foi  implementada  uma  nova

atualização  no  SIEM-SAS  que  contemplou  uma  das  sugestões  dos  usuários,  a  saber,  a

inclusão da opção de busca por CPF e CPNJ dentro da opção “solicitante”.

Pro
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No que tange à identificação das fragilidades na recuperação da informação no

SIEM-SAS visando melhorar a oferta de respostas às demandas, novamente destacamos que

alguns pesquisados consideraram que o SIEM-SAS atende suas necessidades, de forma que

não  teceram  críticas  ou  sugestões,  tendo  alguns  usuários  registrado  textualmente  essa

consideração, ao passo que outros deixaram a opção em branco pelo mesmo motivo. Dentre

os que responderam, as principais dificuldades relatadas pelos envolvidos na pesquisa estão

relacionadas  à  falta  de  padronização  nas  entradas,  o  que  causa  problemas  como órgãos

cadastrados várias vezes com nomes diferentes, dificuldade de encontrar o termo cadastrado

no documento e erros no cadastro de solicitante. 

Além disso, foi indicada dificuldade de localizar os documentos físicos durante a

tramitação,  inadequação  dos  assuntos  previstos  no  sistema  às  demandas,  “alimentação”

superficial do protocolo,  não atualização da tramitação do documento no SIEM-SAS por

parte  dos  funcionários  e  desordem nos resultados  da busca de protocolos  de  um mesmo

requerente, por não aparecerem em ordem cronológica. 

As  sugestões  de  melhoria  citadas  abarcam  questões  que  vão  da  gênese  do

protocolo até exibição dos resultados de busca. Alguns usuários identificaram a necessidade

de treinamento para todos que manuseiam o sistema, sobretudo aqueles que o utilizam para

criar  novos  protocolos,  e  de  uma  política  de  gestão  de  documentos.  Foram sugeridas  a

exigência de CPF ou CNPJ para cadastro de novos solicitantes, busca por palavras-chave,

obrigatoriedade do preenchimento de uma quantidade mínima de informações ao se criar

protocolos,  para  alimentar  adequadamente  o  sistema,  e  inclusão  de  novos  assuntos  que

possam dar conta das demandas existentes. 

Considera  ainda  como  medidas,  a  utilização  de  siglas,  sinalização  para

documentos que devam ser tratados como prioridade e implementação do SIEM-SAS nas

seccionais do CREMEC. Como destaque nesse quesito, observamos as sugestões referentes

às questões de padronização para datas, ao nomear solicitantes e escolher o assunto de um

documento. Quanto à padronização de solicitantes,  foi citado por um dos usuários o caso

específico de órgãos da justiça. Ademais, foram propostas: mudança do  layout do sistema,

diversas  opções  de  classificação  de  resultados  de  busca  (ordem  alfabética  e  data,  por

exemplo) e exibição de informações adicionais nos resultados de busca, de modo que não

fosse necessário clicar em cada um dos documentos listados para saber do que se trata. 



41

Embora a organização física dos documentos não seja garantia de recuperação da

informação  (Smit  e  Kobashi,  2003,  p.  14),  verificamos  que,  no  caso  estudado,  é  uma

estratégia bastante utilizada quando a recuperação através das opções de busca ofertadas pelo

sistema falha.

Ponderando  os  dados  obtidos  em  nossa  pesquisa,  identificamos  diferentes

percepções dos usuários acerca da recuperação da informação no âmbito do SIEM-SAS. A

depender do setor em que atua e da documentação com a qual lida em seu cotidiano, há

usuários que se declaram plenamente satisfeitos com o atendimento de suas demandas pelo

sistema.  Identificamos  ainda  que  algumas  opções  de  busca,  como conselheiro,  paciente,

origem do recurso, especialidade, decisão, documento origem, local  ocorrido e cidade são

utilizados apenas por usuários que atuam nos setores judicantes do CREMEC, o que explica

sua menor recorrência no Gráfico 2. 

Durante  a  aplicação  do  questionário,  nos  deparamos  ainda  com  o

desconhecimento por parte dos usuários acerca da variedade de opções de busca ofertadas

pelo  SIEM-SAS.  Alguns  chegaram  a  “conferir”  se  as  opções  de  busca  realmente  eram

ofertadas no sistema antes de responder ao questionamento do item 2, donde concluímos que

a subutilização ou não utilização de algumas delas decorre também do fato de sua existência

ser ignorada. Considerando essas ocorrências, percebemos certo descompasso na utilização

do sistema por partes dos usuários, o que corrobora a sugestão dos usuários que identificaram

a necessidade de treinamento para todos que manuseiam o sistema, sobretudo aqueles que o

utilizam para criar novos protocolos. 

A partir do questionário aplicado, identificamos como principais opções de busca

no  contexto  da  oferta  proporcionada  pelo  SIEM-SAS  os  campos:  solicitante  e  assunto.

Fundamentamos a decisão pelo fato de que ambos, além de estarem cotados entre as cinco

mais  utilizadas  foram,  de  maneira  recorrente,  alvo  de  considerações  nos  comentários

elaborados pelos usuários em suas respostas. 

Assim,  passamos  a  apresentar  sugestões  ancoradas  nos  subsídios  teóricos  de

nossa pesquisa, a fim de contribuir para a implementação de um vocabulário controlado no

CREMEC. Nossas sugestões, construídas a partir das necessidades mais evidentes capturadas

pelas respostas dos usuários em nossa pesquisa, apoiam-se nos subsídios teóricos da temática

dos vocabulários controlados. Tal escolha justifica-se pelo entendimento de Smit e Kobashi
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(2003, p. 13) de que “o controle de vocabulário intervém na organização dos arquivos ao

nomear,  de forma consistente,  os pontos de acesso aos documentos e  à informação neles

contida”, e nossos opções de busca nada mais são que pontos de acesso aos documentos.  

Davanzo  (2016,  p.  16)  ressalta  a  importância  do  controle  terminológico  para

diminuir  os  ruídos  entre  os  usuários  e  o  sistema.  Nessa  perspectiva,  resgatamos  como

exemplo o caso da sugestão por parte de um dos nossos usuários de novos assuntos que

possam dar conta das demandas, digno de atenção, visto que na versão atual do sistema são

exibidos 1.558 termos, entre opções principais e secundárias disponibilizadas pelo SIEM-

SAS. Esse caso ilustra  a  necessidade  da criação de uma lista  de cabeçalhos de assuntos

condizentes com as necessidades da instituição. 

Sugerimos, nesse caso, a fim de contribuir com uma recuperação da informação

com  mais  qualidade,  uma  avaliação  dos  termos  já  existentes  na  lista  de  assuntos

disponibilizadas  pelo sistema e  uma reordenação hierárquica  destes,  com o  propósito  de

organizá-los em um vocabulário controlado bem estruturado. Considerar a perspectiva do

usuário,  além  da  prática  e  cultura  do  sistema  de  informação  da  instituição,  é  de  suma

importância, como assinala Lancaster (1968 apud NAKAGAWA 2016, p. 5) ao reconhecer a

necessidade de o sistema de informação identificar os usuários na implantação do sistema de

recuperação de informação, tendo em vista que atender a demanda de busca dos usuários é a

razão de ser do sistema. 

Com relação ao metadado solicitante, a fim de padronizar as entradas, sugerimos

a adoção das normas e princípios considerados em nosso referencial teórico como a ISAAR

(CPF) para que esses pontos de acesso sejam consistentes, do contrário podem ser inseridos

no sistema com diversas  opções de grafia,  possibilidade identificada por Smit  e Kobashi

(2003,  p.14),  e  relatada  por  nossos  usuários  na  pesquisa.  A seguir  exemplificamos  as

variações de grafia  encontradas  no caso do cadastro do solicitante Conselho Regional  de

Medicina do Estado do Pará, extraídas do SIEM-SAS:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PA  

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-PA

Exemplificamos ainda as variações de grafia no caso da Promotoria de Justiça do
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município de Pedra Branca, também extraídas do SIEM-SAS: 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA BRANCA

MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  CEARÁ  -  PROMOTORIA DE  JUSTIÇA DE

PEDRA BRANCA

MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  CEARÁ  -  PROMOTORIA DE

PEDRA BRANCA

As sugestões apresentadas  visam contribuir para a recuperação da informação

com qualidade, mas se tornarão efetivas a longo prazo apenas se abrigadas dentro de uma

política de  indexação  e  um plano  de  gestão  documental,  necessidade  citada  por  um dos

usuários. A instituição já deu os primeiros passos nesse sentido ao iniciar a elaboração da

tabela  de  temporalidade  dos  documentos  e  iniciar  as  discussões  para  um  plano  de

classificação  dos  documentos.  Ademais,  a  adoção  das  medidas  apresentadas,  além  de

colaborar  para  a  oferta  de  informação  com  mais  qualidade,  representa  uma  grande

contribuição  na  gestão  documental,  sobretudo  a  criação  de  uma  lista  de  cabeçalhos  de

assuntos, trazendo contribuições em relação à “nomeação de funções e de atividades que

integram os planos de classificação” (DAVANZO, 2016, p. 59).

7 CONCLUSÃO

Nesse  estudo  investigamos  como  contribuir  com  a  gestão  da  informação

documental do CREMEC a partir do uso do SIEM-SAS, o protocolo eletrônico da instituição.

O CREMEC foi escolhido como campo de pesquisa por sua importância no contexto social e

diante  das  dificuldades  vivenciadas  pela  pesquisadora  na  sua  atuação  no  âmbito  da

instituição. Detentora de uma vasta  massa documental à  qual novas demandas se somam

cotidianamente, verificamos que técnicas e instrumentos da Biblioteconomia poderiam ser

utilizados  para  qualificar  a  recuperação  da  informação,  dando  suporte  aos  usuários  para

agilizar as respostas à sociedade. 

Em nossa revisão de literatura exploramos a temática dos arquivos e a gestão de

documentos, expondo os principais conceitos e características dos arquivos, estabelecendo

algumas  diferenças  entre  estes  e  as  bibliotecas,  sempre  com  o  intuito  de  aproximar  o
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entendimento  de  que  o  paradigma  custodial  do  arquivo  deve  ceder  lugar  à  tradição  de

recuperação da informação, mais típica das bibliotecas. 

Sem desconsiderar  as  particularidades  dos  arquivos,  resgatamos  a  questão  da

representação  e  organização  da  informação  e,  ainda,  apresentamos  de  maneira  pontual  a

temática do vocabulário controlado nas organizações, dando ênfase à importância dos pontos

de acesso na recuperação da informação.

Reconhecendo o SIEM-SAS como uma das principais ferramentas no auxílio à

gestão de documentos  da instituição,  visto  que todos os  documentos  frutos  de demandas

externas são cadastrados nesse sistema e têm as informações acerca  de seu andamento e

destinação nele registrados,  procuramos identificar todas as opções de busca ofertadas no

referido sistema, com o intuito de atender nosso primeiro objetivo específico, que é mapear

principais  opções  utilizadas  para  a  busca  e  recuperação  de  documentos  cadastrados  no

sistema de protocolo eletrônico do CREMEC.

 Partindo da utilização de questionário para coleta de dados, buscamos contemplar

nosso segundo objetivo, que é identificar as fragilidades na recuperação da informação no

SIEM-SAS visando melhorar a oferta de respostas às demandas. 

Questionar os usuários do sistema foi uma experiência muito gratificante, visto

que todos se empenharam em participar e compartilhar suas contribuições. Verificamos que a

utilização das opções de busca é feita de maneira muito intuitiva e que as escolhas variam de

acordo com o setor no qual o usuário trabalha. Outro fato observado é de que metade das

opções  ofertadas  é  direcionada  apenas  aos  setores  judicantes,  o  que  pode  denotar  uma

preocupação maior com a recuperação da informação nesses setores. O fato de que alguns

usuários  expressaram o  desconhecimento  da  existência  de  outras  opções  de  busca  além

daquelas que costumeiramente utilizam também foi marcante e pode denotar subutilização do

sistema, o que prejudicaria a recuperação da informação.

Desta  maneira,  a  partir  da  identificação  das  dificuldades  vivenciadas  pelos

usuários e das principais opções de busca utilizadas no contexto da oferta proporcionada pelo

SIEM-SAS,  apresentamos  sugestões  que  têm  o  intuito  de  contribuir  para  o  acesso  e

recuperação  de  informação  com  mais  qualidade,  objetivo  maior  desta  pesquisa.  Na

elaboração das sugestões, consideramos os subsídios teóricos resgatados em nossa pesquisa

bibliográfica, a fim de atender os requisitos explicitados pelos autores pesquisados. 
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A partir das principais considerações feitas pelos usuários nos debruçamos sobre

o terceiro objetivo específico, que é apresentar sugestões, ancoradas nos subsídios teóricos da

pesquisa, que contribuam para a implementação de um vocabulário controlado no CREMEC.

Diante da vasta possibilidade de investigações, optamos por direcionar nossas sugestões às

necessidades mais evidentes capturadas a partir das respostas dos usuários. Dessa maneira

elegemos duas opções de busca que estavam entre as cinco mais utilizadas e das quais se

fizeram críticas e sugestões de maneira mais recorrente. Trabalhamos com a perspectiva de

que nossas opções de busca são os pontos de acesso dos documentos, assim nossas sugestões

se voltaram inevitavelmente para o controle de vocabulário, pois cumpre a este nomear de

forma consistente os pontos de acesso aos documentos e à informação neles contida.

Deste modo, concluímos que os objetivos da pesquisa foram alcançados através

da metodologia proposta, tendo sido mapeados as opções de busca ofertadas pelo SIEM-SAS,

identificadas as fragilidades e apresentadas sugestões que, aliadas à tabela de temporalidade e

ao plano de classificação dos documentos, contribuem para a oferta de informação com mais

qualidade.

Deixamos  como  sugestão  para  trabalhos  futuros,  a  elaboração  da  lista  de

cabeçalhos de assuntos sugerida na pesquisa, pois devido ao tempo e escopo da mesma, não

foi possível se debruçar sobre os 1.558 termos da lista disponibilizada no SIEM-SAS. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

Questionário para usuários do programa de gerenciamento de protocolos (SIEM–SAS).

1. Você utiliza o sistema para:

( ) criação de novos protocolos.
( ) realizar buscas e gerenciar o andamento de protocolos já existentes.
( ) Outro. Por favor, indique

2. Quais destas opções você utiliza em suas buscas para localizar um protocolo (pode marcar
mais de uma)?

( ) Número do protocolo.
( ) Número de uma correspondência associada ao protocolo.
( ) Período ou data em que o protocolo deu entrada no sistema.
( ) Solicitante.
( ) Assunto.
( ) Informação descrita no campo “Observação”.
( ) Conselheiro responsável.
( ) Paciente.
( ) Situação (andamento do protocolo).
( ) Origem do recurso.
( ) Especialidade.
( ) Decisão.
( ) Documento origem.
( ) Marcador instauração.
( ) Local ocorrido.
( ) Cidade.

3. O que você faz quando não encontra o termo de busca no sistema?

4. Além desses termos, que outros termos você gostaria de encontrar para buscar informação
no sistema? ATENÇÃO! Você pode colocar quantos queira.

5. Na sua opinião, quais as maiores dificuldades para localizar um protocolo utilizando o
SIEM-SAS? Que sugestões você indica para a melhoria dos resultados das buscas.


