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fornecerern infomiaçoes de cunho hu.

aplicada a dais profissionais e o protocLic
em dais grupos, urn de instruido e outfo
a existéncia de estratégias rnetacognitva

o condiçâo impar para compreender as
tern a usuário ao processo de busca de
sidades, objetivou-se analisar, a luz do
de informaçâo de David Ellis, se as
at da informaçâo do Arquivo PUblico do
nelharn ou se diferenciam das traçadas

de busca da inforrnaçao. Buscou-se
rtarnento de busca da informaçao dos
gias metacognitivas e verificar a validade
äo de David Ellis para as usuários e para
Utilizou-se a entrevista semi-estnjturada
tocobo verbal para as pesquisadores. A
•eu por permitir relatos individuals e
alitativo. A entrevista semi-diretiva foi
verbal a doze pesquisadores, subdivido

não-instruido, onde buscou-se identiflcar
s nas categorias do rnodelo de busca de

a:

Considerando o estudo de usuário

necessidades informacionais que Cal

informaçao para satisfazer essas rn

modelo de comportamento de bin
estratégias metacognitivas do profis
Estado do Maranhao (APEM), se a
pelos pesquisadores no comportan
investigar as caracteristicas do car
pesquisadores; identificar as suas esi
de comportarnento de busca da infori
a profissional da informaçao de arqu
para as profissionais do APEM e a
escolha por estes instrumentos c

informaçao de David Ellis próprias oudiferentes a esses sujeitos. Os resultados
• dernonstrarn que ha urna convergncia no comportamento de busca de

informaçao desses sujeitos no APE 0, corn poucas diferenças. ldentiflcou-se
ainda, a auséncia de urn estudo de usyãrio pelo APEM de forma rnais sistêrnica e
centrada em seus usuários.

Palavras-chave: Estudo de usuarios.	 de Busca de lnformaçao. Arquivo
POblico do Estado do Maranhao. Meta 	 nição.
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I INTR0DucA0

Novas formas de coni
sociedade da inforrnaçao. Nao se t
que compreende a inforrnaç5o1
produçao do conhecirnento em urn
seus atores sociais.

A informaçao,
reivindicaçoes, nas proposiçOes, enf
dizeres dos sujeitos corn a sociedade

er a inforrnaçao marcarn decisivarnente a
I de modisrno, mas de urn fenomeno universal
mo a rnatéria-prima indispensavel para a
nário de rnültiplas interpretaçOes por parte de

é construida nas organizaçOes, nas
i, no enlace, perrnanente, dos fazeres e dos

I.

Nessa perspectiva, näo I se
diferenciados contextos que a
solicitando para sua rnelhor
revisitados.

pode perder de vista os diversos e
e construlda, ganha força e se rnaterializa,
âo, que sejam desvelados, estudados e

Assirn, nos arnbientes de	 inforrnacionais sob as dirnensoes

0

humanas e tecnolôgicas, inscre
interdisciplinar, cujo objeto concer
espaços dos dizeres e da praxe de

A Cl proporciona urna re
contexto corno fenômenos multidirn
ascensão, cujo exercIcio busca har
caminho para a unificaçao de partes
social, o cultural.

Sua atuaçao tern influen
estruturas relacionados a produçao
frente a inforrnaçao, denominado es

;e a Ciência da lnforrnaçao (Cl). Ciencia
na dinárnica da informaçao, que perrneia os

areas do saber.
complexa que cornpreende o sujeito e o
•iais. E urna area do conhecirnento em

0 uno e o mUltiplo, quando aponta o
do todo: 0 econôrnico, o politico, o

lo e desenvolvido estudos dos processos e
conhecirnento e ao cornportarnento hurnano
de usuários.

1 Apesar de nao se coristituir objeto desse e
cerca de dado, informação e conhecimento
uma forms convencional adequada a c
informaçao "[ ... ] dados e factos que foram
significado e a partir dos quais se podem
noçOes e de principios que uma pessoa ad(
integrar nas suas capacidades." (GLOSSA[
dados concernem no registro da simples ob
traduz-se em inforrnação. 0 conhecir-nent
informação em um contexto, que conduz a u

tudo, considera-se importante apresentar Os conceitos a
Dado concebido [ ... ] representaçâo da informaçào sob
iiunicaçäo, a interpretaçào ou ao processamento.";
rganizados e comunicados de forma coerente e com

:irar conclusOes [ . 3" e conhecimento " [ . 3 conjunto de
ure pelo estudo, observação ou experiOncia e que pode
10 DA SOCIEDADE DA INF0RMAçA0, 2007). Isto e,
3rv5ncia do mundo, que quando dotados de significaçao

por sua vez, consiste na análise e na sintese da
a ação.

1b
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Ao tratar desse tipo do
informaçao do indivIduo e as conc
individuo vivencia a ação de busc
dinarnico e desordenado, envolvid
emocionais e situacionais.

Deste modo, a Cl tern desi
no usuàrio e, não rnais nos sisternas
CASADO, FIGUEREDO, 1994). Essi
ora vivenciada pela instituiçao arqui
centrado no usuário e, näo rnais no ar

A Cl evoca assirn, uma 4A

•	 tornando-se urgente, sob a Otica tE
usuário corno ator desse processo arc

Assim, para entenderrno
simultáneo, de usuários e o arqui'
inforrnaçao, recorremos ao estudo do
informaçao do Arquivo PUblico do
para analisar as estrategias rnetac(
partir do rnodelo de David Ellis (198

E urna investigaçao cujo
comportamento de busca do infor
metacognitivas do profissional 2 do
se assemelham ou so difereni

S	 cornportarnento do busca da i

reportamo-nos as necessidades de
emos corno geração da sua monte. Esse
e uso da inforrnaçao num processo social

cornpletamente, por aspectos cognitivos,

para os estudos de usuários centrados
corno era ha 40 anos (WILSON, 2000; SANZ
panorama val ao encontro da rnetarnorfose,

que se direciona para o rnodelo também,

tica cada vez mais situada no usuário,
e prática, investigaçöes que tenham o
co. E urn estado do ernergência.

essas relaçOos quo configurarn o estudo,
e sua importância para a sociedade da

pesquisadoros, bern corno do profissional da
tado do Maranhao - APEM. Partirnos daqui
itivas no procosso do busca da informaçao, a
arnpliado por Ellis, Cox e Hall (1993).
opo principal foi analisar, a luz do rnodelo do
ão do David Ellis (1989), so as ostratégias

uivo POblico do Estado do Maranhao (APEM),
n das traçadas pelos pesquisadores no

U-

Além disso, buscamos mv
busca da informaçao dos pesc
rnetacognitivas e verificar a validade
David Ellis (1989); Ellis, Cox e Hall
arquivo.

as caracteristicas do comportamento de
identificar as suas estrategias

Je comportamonto do busca da mnforrnaçao do
993) para os usuários o para o profissional do

2 Sabe-se que a denominação profissional
das variadas classes. Contudo, neste trabaI
(2002), que concebe profissionais da ink
informaçao. No caso do APEM, os profissio
filOsofos, os quais chamaremos de profissior

informaçao gera abertura a inserção de profissionais
adotaremos a Classificação Brasileira de Ocupaçoes,
açäo bibliotecOrios, documentalistas e analistas de
S qua participaram da pesquisa foram historiadores e

S
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Sua configuraçao está p
entrevistas) dos pesquisadores e pro
major aproximaçao com 0 processo
aproximada do seu fazer natural.

A primeira rnotivaçâo
abordagern teôrica e prática que
creditos presencjajs do mestrado
horizontes do Arquivo, do Estudo de
harmonica, enfatizando em seus an
ligados a Cl, visa a multidiscip
satisfatoriamente a sociedade viciente

• Adiciona-se a isto a inexpr
sobre estudos de usuários, principal
instrumentos de pesquisa etc. Pois,
chamados de usuärios configura, I

conjuntos documentais por meio dos
Cabe ainda

tanto nacional como internacional
particularmente, no espaço node an

da nos relatos orais (protocolo verbal e
)najs do Arquivo, de forma a propiciar uma
busca de informaçao e uma anal se mais

a escolha desse estudo originou-se pela
desenvolvida durante o cumprimento dos

ragas a isto, tornou-se possivel vislumbrar
suário e da Metacogniçao em uma interaçäo
los aspectos em ãrnbito interdisciplinar que,

capaz de interagir e responder

;ividade de pesquisas no campo arquivistico
nte, quando inerentes a avaliaçäo, arranjo,
maioria dos estudos existentes em arquivo
verdade, em estudos de usos dos seus

uários.
que ha uma caréncia do arcabouço teOrico
Dbre esse assunto. Embora se encontre,
icano alguns estudos relativos a usuários de

arquivo corn enfoque geral, nao se localizou trabalhos corn abordagem no seu
comportarnento informacional em ternjos cognitivos.

0

Essas evidencias foram d
peribdicos da area da Cl, da ArquivI
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ni
DissertaçOes do Instituto Brasileiro d
no Annual Rewiew of Information

Documentation, Pro quest , no Jourt

Information on Science and Tecnolog

Urna outra motivaçao foi
arquivisitica, que é evidente por pai
organizaçao dos conjuntos document

•mas, de maneira geral, o usuário näo

urn objeto.

jnosticadas por rneio de pesquisas feitas em
a, no portal de periodico da Coordenaçao de
l Superior (CAPES), no portal de Teses e
lnformaçao ern Ciencia e Tecnologia (IBICT),
cience and Tecnology (ARIST), Journal of

I of the Documentation American Society of

dentre outros.
preocupaçäo corn o acesso a informaçao
dos seus profissionais. Poe-se em yoga a
o instrurnento de pesquisa, a normalizaçao,

jura como ator desse processo. Ele e apenas

0
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A escoiha do APEM

custodia o major acervo documental

demajs arqujvos da capital do Esta

major fluxo de pesquisadores (no se

1.035 vjsitantes, dentre as quais,

informação e, os outros 338, visitan

ver as exposiçOes desenvolvidas pel

Em obediêncja a esse eh

partida dois pontos basilares: o pro'

metacognitivas, cujo desaflo enfren

protagonizar 0 desenvolvmento de s

A concentraçäo da

estudo de usuário se deu porque

partes do comportamento informac

reconhecjmento de uma necessida

informação sO acontece quando foi

A busca de informaçao

comportamento informacional, es

necessidade e o uso informacional.

Já o estudo das

acompanhar e anal isar o cam inho

sua busca de informaçao, de mane

pesquisador, o profissional e a arqui'

Para tanto, utilizarnos

informaçao de David Ellis (1989), an

esse modelo porque ele possibilita

pesquisa do usuário. Como essas e

possibilitam o inIcio da pesquisa em

15

ambientação do estudo se configura porque

a Estado. Alem disso, em comparação corn os
3, São Luis, nele e que se pode constatar o

undo semestre de 2007, houve a presença de

97 desenvolveram o processo de busca de

ri o Arquivo com vistas a conhece-lo ou foram

rnesmo)4.

co de consideraçOes, tivemos como ponto de

sso de busca de inforrnaçao e as estratégias

do pelos sujeitos envolvidos na pesquisa, foi

a prOpria pesquisa.

sa no processo de busca de informação no

concebemos como a etapa unificadora das

al. Assirn, ela so se substantiva quando ha o

informacional. Da mesma forma, que a uso da

uma busca inforrnacjonal.

portanto, os elementos constitutivos do

o diálogo permanente entre a

las metacognitivas teve o propOsito de

Drrjdo pelos sujeitos no desenvolvimento de

a permitir uma renovação dialogica entre o

modelo de comportarnento de busca da

jado por Ellis, Cox e Hall (1993). Escolhernos

busca da informaçao em várias etapas da

as näo são obrigatOrias e nem lineares, elas

momento.

0 APEM e 0 arquivo do Estado que ci.
existirem outros impartantes arquivos coma:
Maranhäo e o Arquivo da Assembleia Legi
de. Arguivo como tugar de memôria para
do Estado do Maranhao - APEM. P. 101, 20'

Informaçao obtida atraves do levantament
Maranhao - APEM/2007.

odia o major acervo histOrico do Estado, apesar de
Arquivo Municipal, o Arquivo do Tribunal de Justiça do
tiva, (BARROS, Dirlene Santos: Sousa, Maria Antonia
pesquisa histórica: um othar sabre a Arquivo PUblico

feito no RelatOrio Anual do Arquivo POblico Estado do
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Para chegarmos ao firn
imprescindivelmente, pontuar algun-
Quais as estrategias metacognitivas
do APEM se assemeiharn ou se
informacao do seu pesquisador? I
caracteriza o comportarnento de bust
Em que rnedida o modelo comporta
tern validade no estudo de usuários €
estratégias metacognitivas particul
profissional da informaçao do APEM

Essas indagaçoes foram
dete-lo nas evidencias postas pelo
corn o proposto.

A linha MernOria, Organii
de POs-Graduaçao ern Ciência da I

(PPGCl/UFPB), atuou corno urn
aproxirnadas ou que foram con5
interferência na transformaçao da so

Dessa forma, nossa
exploratOrio, rnas nao se deixou
realizar o encontro entre 0 arquivo, a

Para instituir 0 rnarco teOri
coletados, utilizarnos as pesquisas d
seus rnais diversos suportes, que
ternática.

A base empirica dessa

ejado por esta pesquisa, fez-se necessário,
questOes. A primeira, ao nosso ver, era:

senvolvidas pelo profissional da informaçao
erenciarn no comportarnento de busca da

seguida vierarn outras, a saber: 0 que
da inforrnaçao dos pesquisadores do APEM?
ntaI de busca da informaçao de David Ellis

D profissional da informaçao de arquivo? Que
; são usadas pelos pesquisadores e pelo

s para problernatizar o estudo e a nao
da pesquisa, buscando urna sintonia

Acesso e Use da lnforrnaçao do Prograrna
acão da Universidade Federal da Paraiba

ponte, onde trafegou concepçOes rnais
das na utilizaçao da inforrnaçao e sua

envolveu a abordagern qualitativa de nivel
considerar aspectos quantitativos, visando
sca de inforrnaçao e a rnetacognição.
e subsidiar o processo de anälise dos dados
irnental e bibliografica atraves de fontes nos
ibilitaram contextualizar, analisar e refletir a

foi desenvolvida corn a participação de
catorze (14) sujeitos, sendo dois (2) profissionais, seis (6) professores universitérios
e seis (6) historiadores. Estes dois Filtirnos subdivididos em dois grupos: urn que
recebeu instruçoes a cerca do desenvolvirnento do processo de busca de
inforrnaçao e, o outro não-instruido, que realizou a busca de inforrnaçao sern
qualquer direcionamento dado pela psquisadora.

Para a coleta de dados fbi utilizado a entrevista semi-ciiretiva para os
profissionais, baseada nas categori4 do rnodelo de busca de inforrnaçao de Ellis
(1989); Ellis, Cox e Hall (1993) e pap os professores universitãrios e historiadores

-

S



usau-se a técnica do protocolo
desenvolvimento de suas buscas.

Destarte, estruturamos
introduçao. No capitulo dois, abor
conceitos, trajetOria histOrica, os mi
modelo de David Ellis (1989) e Ellis,

Outra enfase dada nesse
a gestão da cogniçao do sujeito nas
atua na tomada de consciência da
competéncias necessérias para que

17

registrando as açOes realizadas no

estudo em seis capitulos, incluindo a
05 o estudo de usuário a partir dos seus
D5 de busca de informaçao, corn enfase no
e Hall (1993).

itulo foi a metacognição compreendida como
vidades que desenvoivem. A metacogniçâo
refa realizada pelo sujeito, bern como as
a tarefa seja desenvolvida.

No caso em especifico, a metacogniq5o reside no processo de busca de
p informaçao feito pelo pesquisador, que par sua vez já possui determinadas

competências para realizaçao de tal a ividade. Adicionarnos a isto, a avaliaçao que 0

pesquisador faz a cerca da sua pr tica de pesquisa corn vistas a recuperar a
inforrnaçao desejada.

No terceiro capitulo enfati2
conceituaçOes, seus principios, suas
de sintetizar o panorama que a dem
pesquisa.

Aliado a isso, buscamos
seus furdos e universo
frequencia no ano de 2007 dos
Dessa forma, pudernos cornpre

o arquivo5 em seu cenario historico, suas
teristicas e outros aspectos cam o intuito
corno urn lugar em que se desenvolve a

cer a trajetória do APEM, bem como as
atraves da análise dos formularios de

uisadores e alguns conjuntos docurnentais.
a sua ordenaçao e a disponibilização das

S

As questoes aqui abordadas estãorfais relacionadas ao perlado custodial, não par
desconsiderarmas a periada vigente, que e a Os-custadiaI. Na entanta, buscamos aproximar a teoria
Arquivistica cam a prática observada no APENI. Nesse enseja, torna-se apartuno, ressaltarmos o que
seja cada periodo desse. 0 perioda custodial também denaminado de historicista, patrimonialista e
tecnicista carresponde "[...] primado da Hitória coma fonte Legitimadora e matriz modeLadora
(formadora); necessidade custodial extrem4 tanto para atimentar a discurso historiagráfica e
ideotógico de preservaçâalexattaçaa da ithntidade cuLturat/nacionaL, cama para sustentar a
mercado dos bens materials antigas e rara e dos objectos de Arte (antiquários, atfarrabistas,
gaLeristas); e operacianaLizaçâa do acessa (c ntratada) e das condiçoes de custódia através de um
carpa de normas e de procedirnentos (dinni nsào técnica), muitos empiricos (baseadas no sensa
comum), várias anacrónicas (em face as si icessivas aLteraçoes tecnotôgicas e autras) e atguns
cientificos (procedentes, sobretudo, na area Jo restaura e canservaçao par intermédio da Quimica,
da Fisica, da Biotagia, etc.)." e a periodo p4s-custodiat, a preocupaçào cam "[ ... ] a custódia e a
"rituatizaçãa" do documento é secundarizadh peta estuda cientifica e peta intervenção teárico-
prática na produçaa, no fLuxo, na difuâa e no acesso (comunicação) da INFORMACAO
(representaçOes mentais e emocionais que podem estar em diversos suportes e em mutaçào
canstante)." DICIONARIO EtetrOnico de Termirjotagia em Ciência da Infarmaçao, (2007).

0



E.

I	 fontes de pesquisa que propiciam
inforrnaçao, permitindo-Ihe, de mar

No quarto capitulo cob

18
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pesquisador realizar o processo de busca de
a eficaz, o exercicio da pesquisa.
ios ern evidencia a metodologia usada para a I

construçao teOrica desse estudo, err que buscamos estabelecer urn nexo entre Os

objetivos propostos aos rneios ernpre ados para a obtençao desses objetivos.
A coleta e anãlise do dados figuram no quinto capitulo, onde

apresentamos a análise e a discu são dos resultados obtidos a partir das oito
categorias (iniciar, encadear, nave ar, diferenciar, rnonitorar, extrair, verificar e
finalizar) do modelo de busca de info rnaçäo de Ellis (1989) e Ellis, Cox e Hall (1993)
e as estratégias rnetacognitivas que permearam essas categorias no acontecer do
processo de busca de inforrnaçao dos pesquisadores e profissionais.

S
	

E no sexto capitulo, sã apresentadas as consideracaes finais do

S

trabatho, evidenciando as contribui
a partir dele, podem ser desencadE

Corn esta investigaçao
corn enfase no processo de busca
a clarificaçao da natureza desse pr

Assim, buscamos 0
existentes no carnpo arquivistico
arnpliaçao do conhecirnento na Cl

Sornado a isso, o acor
formal de desenvolvjrnento de
acadernico. NOs, na verdade, 0 er
discussao e de reflexao.

do estudo, bem como as possibilidades que,

tendernos contribuir corn o estudo de usuãrio,
inforrnaçao ern arquivo, tendo corno finalidade
sso.

enchimento de lacunas teôricas e prãticas
bre a ternática; visando , ainda, contribuir na
ârnbito nacional e mundial.

;er desse estudo, não se deteve a requisição
•a pesquisa para a obtençao de urn titulo
ramos corno parte de urn processo coietivo de

uJ
0
-J

0
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2 ESTUDO DE USUARIOS: a
para a mudança do

0 estudo sobre co
das investigaçoes nao so da Cl
conhecimento que se ocupam corn
informaçao, como a Psicologia Co
Arquivistica, a Economia, a Antropolc

[ ... ] são investig
precisam em n
necessidades de
um centro de info:

Na realidade, essas
para poder captar as expectativas
necessidade de informaçao em c
desenvolver, analisar e fornecer s
corn fidedignidade a essas necessi
informacional.

0 estudo de usuãrio
necessidades informacionais dos u
de qualidade que correspondam
possibilitam conhecer suas nece
caracteristicas, a fim de respor
informacionais.

E urn estudo que deve Ic
usuãrio, sejam as reveladas, sejam a
sentir e o meio no qual se encontra
tempo, minucioso.

Essa postura parte do pre
cognitivo e perceptivo; que comport
vivéncia; que o processo de busc
dinámica realizada em dimensoes t
qual a informaçao está sendo
será (fiji.

da informaçao como processo dinamico
to informacional do usuârio

nento informacional do usuário situa-se dentro
mas tambem de várias outras areas do
relaçao do ator social com a dinâmica da

ntiva, a Comunicação, a Biblioteconornia, a
ia e outras, que para Figueiredo (1994):

que se fazem pare saber o que as individuos
de infarmaçao, ou então pare saber se as

içãa por parte dos usuários de urna biblioteca cu de
estão sendo satisfeitas de modo adequado. (p. 7).

es são de uma importância imprescindivel
mobilizam os usuários a transformar sua

a e, consequentemente, para planejar,
e produtos de informaçao que atendam
bem como entender, 0 processo do fluxo

compreendido como a identificaçao das
os corn vistas a oferecer serviços e produtos

essas necessidades. São estudos que
ides, expectativas, demandas, atitudes, e

satisfatoriamente a suas necessidades 1

ir em consideraçao todas as experléncias do
ocuitadas no seu cotidiano: co pensar, oagir, 0
iserido. E urn oihar holistico, mas ao mesmo

uposto que o usuãrio da informaçao e um ser
em si, açoes e concepçoes oriundas de sua
da informaçao compreende em uma açao

iporais e espaciais; e, ainda, que co meio no
ada serã decisivo na forma e na medida que

1

I
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I
usu6rio6 tambem e cornplexa. Para Sanz

iação e"[...] aquel individuo que necessita
ctividade [ ... ]" (p.19), ou seja, e todo individuo,
los nôs necessitamos de informaçao e/ou
r atividades cotidianas e/ou para saber algo.
ionados dão origem ao comportamento
vez, recebe influencia direta dos problemas e

peculiaridades cognitivas, emocionais e

nto de busca da informaçao e produto do
de informaçao. Necessidade de informaçao,
conceito fácil de determinar, pois figura nas

urn processo cognitivo e perceptivo que se
gniçao gerenciada.
Je de informaçao consiste na percepçâo de
certezas, dOvidas, angUstias, enfim, todo tipo
analizar forces no individuo para transpor tal
usador, uma informaçao que favorece a sue

00, 2003), as necessidades de informaçao
quando o individuo näo tern noçao clara do

São, externar linguisticamente; o consciente,
iais informaçao acerca de sua necessidade e

mesmo que de forma ambigua e vega; o
)az de expresser por meio de uma questão

A concepçao em tomb
Casado (1994), o usuário da infoi
informaciOn para el desarrollo de sus
pois parte do principio de que
desejamos informaçao para desen

Esses comoonentes
informacional do sujeito, que, por
regras do melo, bem como das
situacionais.

Desse modo, o
reconhecimento de uma

	

S
	 por sua vez, não se traduz como U

maihas da ambiguidade, como fruto
dá em meio a diferentes estágios da

Nesse sentido, a necess
urn vazio cognitivo ern que perpassa
de manifestaçao que podera ou nao,
situação. No caso especIfico do pes
pesquisa.

Para Taylor (1968 apud
acontecem em quatro niveis: 0 visce
que deseja e, não consegue por ext
que se dä quando o sujeito jé possui

	

W3	 já consegue expressá-la mentalmer
formalizado, quando o sujeito jä é C

sem, necessariarnente, ter a fonte detcessidadeformacao precisa; e, o adaptado, ern que a
saquestão e transformada e expres a 	 do sujeito.

Consciente disso, o	 uo materialize a sua necessidade em uma
unidade de informaçao (u.i), 	 ando demanda, ou seja, engaja-se,
conscientemente, no processo de I	 de informaçao pare mudança do seu estado

o Os termos usuârio, chente e comunidade ao termos comumente utilizados corno sinônirnos na
literatura. Todavia, utilizamos nesta pesquisao termo usuário, pois acredita-se que a termo cliente
tern urna aproximaçäo major quando referle-se aa marketing nas unidades de informaçao e
comunidade par representar urna diversidade die usuários.

1.
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de conhecirnento. Essa etapa, por
ou nao.

Para Krikelas (1983), a bi
açoes desenvoividas pelo sujeito a

(•1 todas as a
identificar mens
seja, busca de
conhecirnento at
assunto. (p.6-7,

De acordo corn
constitui-se de várias etapas que d
vez, engloba dimensoes emocionais
o quo quer pesquisar. Essas etapas

•	 a) reconhecimen
b) definiçao e en
c) seleçao das fc
d) formula(;ao ca
e) execuçäo da r
f) verifrcaçào do
g) extraçao da in

No acontecer desso
ou não a satisfaçao do usuãrio.
denomina de barreiras que podem
em quo o individuo esta inserido. E
que a satisfaçao das necessidades
processo de busca.

Já o processo de uso da
S	 conceituaçao, por näo sabermos se

do usuãrio.

Para Lino (1974 apud
consiste em "[ ... ] aqueuo que um
concroto."

Essa conceituaçao é a
necessidade da rnudança no estai
habilidado de agir, englobando pa

inforrnaçao do maneira a dar rospo

inquietaçäo; a tomar urna docisao ou

vez, podera transcorrer de forma satisfatOria

da informaçao estaria no piano de todas as
do encontrar o que procura:

s de urn individuo que sejam realizadas para
que satisfaçarn as necessidades percebidas. Ou
ia(;âo começa quando alguém percebe que o
suido e menor que 0 desejado para tratar de algum
D nossa).

(1998 apud CRESPO, 2006, p.31), a busca
origem ao processo. Esse processo, por sua
ue estirnuiarn a percepção do indivIduo sobre

e aceitação do problema;
idimento do problema;
as de informaçao;

o vários fatores podem ocorrer, prejudicando
re esses fatores, ha os que Wilson (1981),
do caráter pessoai, interpessoai o as do rnoio
; barreiras, por sua vez, ieva-nos a evidonciar
s usuários nao depende, exciusivarnento, do

rmaçâo figura corno urna expressão dificil de
ou não rnudança no estado do conhecirnento

CASADO, 1994, p.28), o uso da inforrnaçao
duo aphca efectivarnente a aigo inmediato y

a, mas se pode acrescentar-Ihe ainda a
do conhecimento do sujeito ou na sua P

tanto a escoiha o o processamento da

a uma indagaçao; a dar soluçoos a urna

,nder urn contexto.
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Varias fatores influenciam
relevante e a postura do sujeito em
Essa postura e produto do treinament

For isso mesmo, que vário
da busca da informaçao tem sido des
e concepçOes cam dificil estabeIecin

usa da informaçao. Mas, dentre eles, a mais
ce da informaçao e ao pracesso de busca.
da educaçao, da experiência etc.
estudos de usuarios sobre o comportamento

vido e, por conseqüencia, gerado termos
de limites e intersecçoes entre diversos

estudos.

Tendo presente essa difièuldade, Wilson (1999), prapôs um modelo
conceitual para as investigaçOes sobrL a comportamento informacianal, tendo como
base a arcabouço teOrico dos já dif4rentes modelos existentes. Nesse modelo, a
autor supracitado, poe em yoga alguns conceitos imprescindiveis para 0

S

S

entendimento sabre a estudo de
comportamento de busca de
em sistemas de informaçao.

Torna-se imperioso
empreendamas os termos nesse e
informacional (information behavior)
em direçaa as fontes e aas cam
informaçao, tanto ativa, quanta pas
a contata pessoal ate a recepçâo pE

0 comportamento de bu
se refere a finalidade da busca
necessidade. Em outros termos,
localizar e acessar as fontes de

0 outro conceito e a
de informaçao (information searchinç
sujeito e os sistemas de informaçao d
máquina, coma o clique nos links, se
estratégias na busca da informaçäo.

Conforme pademos perci
desenvolve em uma area macro, env
de busca de informaçao, que par sua
de busca de infarmaçaa em
que acabamos de ressaltar par meio

rio, coma: comportamento informacional,
e compartamento de busca de informaçao

tais conceitas, a fim de melhor
Jo. Wilson (1999), concebe comportamento
no todas as açOes empreendidas pelo sujeito
de informaçao, no acontecer da busca de
i e do uso da informaçao, abrangendo desde

de informaçao (information seeking behavior)

Fe infarmaçao como decorrencia de uma
se dos metodos utilizados pelo usuário para

Le ao comportamento de busca em sistemas
behavior) que concerne a interaçao entre a
qualquer natureza, seja a interação homem-

sendo de cunho intelectual, coma usa de

ber, o comportamento de informaçao se
vendo a subarea, coma a do comportamento
vez, envalve a micro area do comportamento
de informaçao. Descrevemos graficamente o
Figura 1.

S
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behaviour

Info
search

Figura 1 - Uma integracão dos	 de Information Seeking a Information searching.
Fonte: Wilson (1999, p. 263).

Todos esses conceitos sã
mobilizaçao do usuãrio em satisfazer
do seu engajarnento consciente,
suas teias de relação.

Corn base na anélise de
pesquisa se situa no piano do conc
em seu sentido mais abrangei
engajarnento e da reiaçao que o
qualquer tipo de informaçao e corn

Para representar esse C

rnodeios foram criados com intuito
causas e as conseqüencias desse

etapas desse cornportarnento.
Na realidade, esses mo

necessidade e uso da inforrnaçao.
estabeiecern as iinhas fronteiriças

arnpiamente utilizados para retratar toda a
;ua necessidade de informaçao, que, através
que faz uso da subjetividade para construir

conceitos propostos por Wilson (1999), esta
de cornportarnento de busca de informaçâo,
porque investiga as peculiaridades do

'ario desenvolve quando vai a procura de
SOS propOsitos.

de busca de informaçao, vários
descrever o acontecer dessa busca, as suas
er ou, ate rnesmo, os eios traçados entre as

figurarn corno a corporizaçao do estudo da
e assurnern urn caräter excepcionai porque
as diferentes investigaçães focaiizadas no

40
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usuário e tambern direcionarn a anal do cornportarnento inforrnacional do usuário
a partir de urn arcabouço teOrico q e alia teoria corn pesquisa empirica, em urn
carninhar harrnonico, de maneira que esta visite a pesquisa e, esta revisite a teoria
(GONZALEZ TERUEL, 2005).

Concordarnos corn a	 por concebermos um rnodelo como urna
representaçäo rninirnizada de urn	 contexto, trazendo os traços peculiares
pertencentes a urna area do con 	 ito, o que conduz a percepçao de urn
mesmo contexto a ser observado sob 	 rnodelos.

fll

Torna-se necessárjo
urna pluralidade de percepçoes, et
paradigrnas. Nessa direçao cada
pertinentes a urn fenomeno e PC
rnodelos ja estabelecidos.

Sayao (2001, P . 84), ti
caracteristica dos rnodelos irnplica

ar que esse processo so é possivel graças a
idas sobre diferentes concepçOes, teorias e

lelo se direciona para gerar explicaçOes
ocasionar concepçOes, contradiçoes corn

desse assunto, afirrna que "[ ... ] esta
diatarnente a sua natureza sugestiva, no

sentido de que urn born rnodelo traz, em si, na sua prOpria estrutura, sugestOes para
a sua própria extensäo, generaliz çao" e ate rnesrno a sua refutaçao ou
aperfeiçoarnento de suas arestas.

0 produto desse cenário Lem sido a criaçäo, o desenvolvirnento e a
arnpliaçao de diversos rnodelos sobre o cornportarnento inforrnacional focalizados no

0

usuário, em que a busca de inforn
interior do usuärio, detectada por um

Esse estado inicial e o
ODDY; BROOKS, 1982), ou urna n
DERVIN; NILAN, 1986); ou um princ
esse estãgio, o usuário carninha em
interior, desencadeando assirn, o pr(
tern corno condicionante, o rneio no c

Como forma de meihor a
capitulo, a trajetOria dos estudos
apresentarernos, tarnbem, alguns I

inforrnaçao, enfatizando, o modelo de
ramificaçoes desse estudo.

0 Lem o seu principio na necessidade no
10 cognitivo que nele se rnolda.
ado anOrnalo do conhecirnento (BELKIN;
sidade de criar significado (DERVIN, 1983;
de incerteza (KUHLTHAU, 1991), que apOs
ca de algo que possa satisfazer esse vazio
so, erninenternente, cognitvo da busca, que
está inserido e o seu estado ernocional.

rnos esse cenario abordaremos nesse
usuários e os seu carninhar na Cl,

3 de comportarnento de busca de
Ellis, por ele se constituir ern unia das

0
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2.1 0 caminhar dos estudos de

Abordar as usuãrios

emocionais e situacionais nern

usuários. Estes encontravarn na

quantitativo e positivista.

Na realidade, o

25

na Cl

o prisma de suas ambiencias cognitivas,

foi a tendência vivenciada pelos estudos de

orna do tradicionalismo corn a äurea do

dos estudos de usuários está corn a

S

investigaçâo da comunicação cientIfia, que coincidiu corn o desenvolvirnento da

documentaçao. A partir de então ern que o docurnento passou a figurar corno uma

das forrnas de transrnissao do conhecirnento e, nao apenas sO o livro, corno era ate

entao. Tais fatores incidirarn diretaHente para a desenvolvirnento de estudos de

cunho cientifico e social da produçao, por conseguinte, no usc da inforrnaçao.

obreOs estudos pioneiros s	 cornunicação cientIfica, nesse sentido, foram

para conhecer as caracteristicas

atuaçao. Dal para frente, tornou-se

Docurnentaçao corn rnetodologias de

cuyo objetivo es el estUdio de la prod

rnétodos rnaternáticos (principalrneni

p.46).

Värios estudos foram

dentre as quais destacarn-se a de

bibliornetricas para seleçao e aquis

de Braddford ern 1934, quando des

erarn publicados ern nUrneros ba

1994). Par essa razäo, pode-se di

hábitas de cientistas em suas areas de

;sFvel a criação de disciplinas no campo da

squisas prOprias, corno a Bibliornetria 7 "[ ... ]

ciOn de inforrnaciOn, a partir de la utilizaciOn

estadisticos) [ ... ]." (SANZ CASADO, 1994,

olvidos utilizando as tecnicas da bibliornetria,

)ss e Gross ern 1927, que utilizou tOcnicas

de fontes para urna biblioteca e, a trabalho

iu que as diversos artigos sabre urn terna so

:e reduzidos de revistas (SANZ CASADO,

que esta disciplina foi a precursora para a

desenvolvimento dos estudas de us'

Quanto aos estudos sobre usa da inforrnaçaa ernergirarn nos Estados

Unidos no decorrer dos anos de 1920. Seu desenvolvirnento rnais sisternatizado sO

ocorreu a partir dos anas de 1948, quanda, na ConferOncia sobre lnformaçao

Cientifica da Royal Society, foram ap esentadas dais trabalhos "[ . 3 urn acerca do

cornpartarnento na busca da inforrna ao de duzentos cientistas britânicos [ ... ] e 0,

' A Bibliornetria consiste em metodos de
quantitativas, a Jim de identificar a uso que
estudar o comportarnento de usuArios em
(VANTI, 2002).

iestigaçâo aplicados para a estudo das dimensOes
tern de determinado carnpo cientifico e tambern, para
s tornadas de decisao na produçao do conhecimento.

S
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outro sobre o usa da biblioteca do	 de Ciência de Londres [ ... ]." (CHOO, 2003,
p.67).

Nao pode ser esquecido ue grande parte desses primeiros estudos
foram financiados por associaçoes d profissionais, corn o intuito de criar diretrizes
que respondessem a gama de inforrT açOes cientificas produzidas e ao surgirnento
das novas tecnologias. Tambern deve ser lembrado que Os profissionais
bibliotecãrios ou gestores de centro de inforrnaçao também desenvolverarn tais
estudos para planejar seu serviço. Este cenário cresceu quando agendas do
governo corneçaram a apoiar 	 nos seus rnais diversos grupos,
principalmente aqueles realizados 	 entistas e tecnOlogos (CHOO, 2003).

De acordo corn Martyri 974), as estudos sobre usuários a serern
S

	

	
desenvolvidos na CI, tern inicio nos lanos de 1958, onde se buscou sistematizar
esses estudos.

As decadas de 1960 a 1 	 foram rnarcadas pela realizaçao de estudos
de usuários sob urna abordagern uantitativa corn a prisma positivista. Essa
abordagern foi denorninada corno tr ionaI, por estar centrada no sisterna, onde a
inforrnaçao se relacionava 80 conteO o, a criaçäo de instrurnentos de pesquisa e
aos serviços para prover o acesso.

Nessa fase, esses estudos consistiam ern verificar a: "[...] quantidade de
visitas as bibliotecas, o nUrnero de a sinaturas pessoais de periOdicos e a nUrnero
de citaçOes nos artigos [ ... ].". (CRESP , 2005, p. 26). Eles estavarn voltados para as
objetivos das fontes de informaçao, dos canais e dos sisternas utilizados pelos
grupos investigados. 0 usuário, no ent nto, era esquecido.

S Nos anos de 1960, essa in estigação direcionou-se para as usuários das
ciências puras, experimentais e tec olOgicas. Esta rnudança fol provocada pelo
desenvolvirnento do conhecirnento ci ntIfico e tecnolOgico no decorrer da Se.gunda

I.

Guerra Mundial.
A situação exigiu, então,

administrassern as grandes recursos
necessidades docurnentais proerninei
Deve-se dizer, contudo, que esses e
seja, mais voltados para o estudo da
ao usuário.

as especialistas da inforrnaçao meihor
nacionais, assirn corno satisfizessem as

es nas universidades e centros de pesquisa.
Ludos eram, erninenternente, quantitativos, ou
técnicas da organização documental do que

0



I 
	 27$

Nos anos de 1970, as I	 se voltararn para saber corno a
inforrnaçao era acessada e usada, 	 e, o uso da inforrnaçao estava relacionado
diretarnente corn o acesso, mas isto 	 significava sernpre que a inforrnaçao usada
era a certa.

Essas investigaçoes se 	 ecionararn para os cientistas das ciências
sociais em detrimento da ausência 	 conhecirnento a cerca desses usuários e as
suas necessidades existentes n 	 associaçOes profissionais corn vistas de
desenvolver e planejar cursos para 	 s profissionais.

Na decada de 1980, em	 a preocupaçäo corn autornaçao. Este vies
atribui ao estudo de usuário a co 	 ão para o planejarnento das atividades ou
sisternas de inforrnaçao que resp 	 as necessidades informacionais do
usuário. Esta tentativa nao Iogrou	 devido a cornplexidade que perrneava 0
comportarnento de inforrnaçao dos w

Segundo Baptista e Cur (2007), Os estudos desenvolvidos nessa
época trazern consigo outra caracter ca, a saber: "[ ... ] e o estudo feito sob a Otica
de teorias importadas de diversas eas do conhecirnento, como é o caso do
Marketing, da Cornunicaçao Cier	 da Psicologia e outros enfoques."
(BAPTISTA; CUNHA, 2007, p. 173).

Ern 1986, e traçada, por ervin e Nilan, urna contraposiçao en! tre os
estudos tradicionais ou clãssicos 	 que erarn as investigaçOes, conforrne já
mencionarnos, focalizadas no	 - e os estudos alternativos ou modernos,
considerados renovadores, pois pa 	 a centrar seus estudos no usuãrio.

Foi um posicionarnento	 cionário para a Cl, pois a ordern que
passava a figurar era a equaçäo do 	 ao usuãrio e não do usuärio ao sisterna.

As autoras supracitadas 	 warn, corn a abordagern altemnativa, as
relaçOes que envolvem a interaçao	 rio e sistema. Para elas a inforrnaçao é
concebida corno urn modelo	 e não algo terrninado, ou seja, o produto
tern a participação e elaboraçao do usd
I Essa nova abordagern api rupturas e descontinuidades corn a

tradicionat, pois no lugar de objetivida e ha espaço para a subjetividade. Ern outras
palavras: 0 usuário corno rnero receptc r dé lugar ao usuário corno ator do processo;
da postura trans-situacional a situacion

Tendo corn referenda as pesquisas realizadas na base do ARIST,
observarnos que trabaihos tendo o usuário corno o centro, vêrn progredindo

6
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iplos, podemos nomear: Dervin, Nilan (1986);
996) e tantos outros.

consideravelmente. A titulo de exer
Taylor (1986), Hewins, 1990, Allen (1

Em ârnbito brasileiro, cc
I	 usuários tiverarn sua gênese nos

desenvolvidas por rneio do curso de
0 primeiro trabaiho desen

1974, por Maria Leticia de Andrade
estudo realizado no Instituto de F
Federal de Pernambuco", sob a

Posterior a esse
intitulado "Estudo das necessidades
Instituto Nacional de Pesos e Medk
informaçao" sob orientação de Frede

Na UFMG, o trabalho pre'
1978, cuja dissertaçao recebeu a
geOlogos em Minas Gerais" corn a or

Esses sao, na

rrne afirrna Torres (2001), as estudos de
)oS de 1970, corn pesquisas sisternáticas
strado do IBICT.
vido pelo Mestrado do IBCT foi realizado em
na "Usuarios de uma biblioteca universitéria:
ofia e Ciencias Humanas da Universidade
?ão de Tefko Saracevic.	 j
houve o de Maria Virginia Ruas Santos,

informaçao dos técnicos das areas-firn do
; e seu comportamento quanto a busca de

Wilfrid Lancaster.
foi o de Murilo Bastos Cunha, no ano de
de "Necessidades de inforrnaçao dos
D de Maria LUcia da A. Garcia.8

as precursores dentre tantos outros que

	

começaram a ser desenvolvidos (	 cursos de POs-Graduação em Ciencia da
Informaçao, como tambem de outros

No Conselho Nacional Desenvolvimento Cientifico e TecnolOgico
(CNPq), por exemplo, existem, atualm nte, 2 grupos de pesquisa sabre usuários da
informaç5o 9 dentro da area da Ci6nciE da lnforrnaçao. Ambos criados em 2002, que
são:

S a) "Design de Sistemas Vi luais centrado no usuário", na Escola de
Comunicaçao e Artes da i Iniversidade de São Paulo (ECNUSP), sob a
liderança de Sueli Mara Scares Pinto Ferreira e Lucia Vilela Leite

	

Filgueiras, que visa entre 	 objetivos, oferecer metodologias, estudos
e discussao sobre a	 lise de problemas práticos sobre 0

desenvolvimento de	 virtuais a luz de teorias orientadas a partir
da lente do usuãrio da 	 ção, dentre outros objetivos.

I	
a Essas informaçoes foram recuperadas nos

•	 lnformaçäo da Universidade Federal de
Universidade Federal de Minas Gerais (www,

Essa informaçao foi retirada do.site http://dç

dos Programas de Pós-Graduaçao em Ciència da
inense (www.uff.br/pqci/pppci  teses.htm) e da

alocado na base do CNPq.

ELI
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b) 0 segundo grupo é o denominado de "lnformaçâo e sisternas de }

informaçao. Estudos de u ;uários e usos", liderado por Beatriz Valadares

CendOn e Ligia Maria Q1oreira Dumont, da Escola de Ciencia da

Inforrnaçao da Universida Je Federal de Minas Gerais (ECl/IJFMG). Esse

grupo desenvolve pesqui ;as a firn de propor criterios e rnetodos para

avaliaçao de inforrnaçao e sistemas autornatizados de inforrnaçao e o

comportarnento informa ional do usuário, incluindo estudos de

necessidades, busca e w o da inforrnaçao, ern enfoques antropologicos,

sociais e organizacionais ue consideram as dirnensoes sOcio-historicas,

o contexto e o arnbiente de uso da inforrnaçao em que os individuos

estao inseridos.

•

	

	 Esses trabaihos, como ta to outros, tern agido corno porta-vozes da

necessidade que se tern de estudar melhor conhecer os usuários de urna dada I
unidade de informaçao.

Atualmente, 0 territOrio C
	

estudos de usuários continua indo do

sisterna 1 ° aos usuários, ou seja, dc tradicional para o moderno/aiternativo. Na

realidade, esses dois tipos de pesqu

usuãrio, em que 0 prirneiro, vérn a in

seu prOprio conteUdo, näo estabelece

o contexto social. E funçao do usuãrio

Esse tipo de investigaçäo

3 representam a orientação dos estudos de

' rmação corn formato prOprio, cuja base é o

lo qualquer relaçâo corn os usuários ou corn

uscar recuperar a inforrnaçao existente.

nalisa a fluidez da informaçao dentro dos

sisternas sociais e a forma de corno 4 viável a criação de instrumentos e serviços

I.

corn vista a facilitar o acesso a inforr

Já a pesquisa orientada

participe direto da construçâo da infc

[ ... ] Embora urn d
ern referencia a a
objetivo nurn env
significativa, e e
usuáriosjulgam v

e a sua disserninaçao.

o usuário concebe o ator social corno

•ão que acontece em sua cognição:

nto Cu registro possa ser definido Cu representado
a algurn assunto, C usuário encerra esse conteUdo
interpretativo, de modo que a inforrnação torna-se
pacote de conteUdo rnais interpretação que os

e ütil. (CHOO, 2003, p. 70).

10 
Sistema será entendido sob o ponto de

cornunidades responsáveis pela cooperação
acesso facilitado a informaçao indo desde C:
processo; Cs sisternas inforniatizados que arm
2006).

vista holistico, corno estruturas sociais, praxes e
disserninaçao da informaçào; CS que prCrnoveni C
instrurnentos ate as agéncias fornentadoras de tal
zenarn e propiciarn a busca da inforrnaçâo. (CHOO,

1.
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0 sentido atribuido polo usLArio a informaçào é que Ihe agrega valor, ou
seja, a importäncia da informaçao re ide na relaçao erigida entre si e determinada
informaçao.

Quanta a finalidade, as estudos de usuärios podem ser integrativos ou
dirigidos para as tarefas. Estes conduzem seus esforços para investigar
comportamentos que constituem o p ocesso de busca da informaçao em si com 0
fito de identificar quais as fontes de informaçao foram escoihidas e utilizaclas por
determinados usuários.

Dentre esses estudos, n6s temos 0 de Saracevic (1988), "A study of

information seeking and retrieving"; Wilson e Streatfield (1977, 1979, 1982),
"Information needs in local authority Social Services Departmentes: a inter/n report

S
	 ou Project INSS" Chen e Herno (1980), "Librares effectiveness it meeting

information consumers need" e outros (CHOO, 2003).
No que concerne a pesqui a integrativa, e preciso dizer que ela tern urn

alcance mais amplo, pois analisa näo so o processo de busca da informaçao, coma
tambérn o seu uso, a fim de compre nder, contextualmente, coma se percebeu a
necessidade da informação; analis r o processo de busca da informaçao e
investigar a uso da inforrnaçao no fornento a tomada de decisoes, a atribuiçäo de
respostas a problemas suscitados e p ra agregaçao de valor a.informaçao.

Vários estudos foram e tern sido desenvolvido sob a Otica da pesquisa
integrativa, dos quais podemos cit r: Dervin (1993), 'information as na user

construct: the relevance of perce ved information needs to Synthesis and

interpretation"; Kuhlthau (1988), "Developing a model of the library search process:
S cognitive and affective aspects"; Taylor (1986) "Value-added process in

informationsystems' Ellis (1989), "A behavioral approach to information retrieval

system design" etc.
Corn base no que foi apr sentado, e perceptivel que os estudos de

usuários tern alargado as seus horizon tes no que concerne a sua orientação e a sua
finalidade. Fassa-se, progressivament , de um estudo focalizado no sistema para a
usuário. Migra-se da objetividade da in ormaçäo para sua subjetividade, construida a
partir da mente do usuário.

Houve tambem, uma migraç o das investigaçoes pautadas nas atividades
de informaçao para a compreensa dos aspectos situacionais, cognitivos e
emocionais do usuärio.

0
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Ademais podernos dizer q

perspectiva de compreender 0
inforrnaçao precisa para que 0 L

gerou a necessidade de inforr
inforrnaçOes consideradas relevE

Esse percurso, por sua
informaçao, no qual urna série de
condicionante, a(s) acão(es) es
pensarnentos.

2.2 Modelos de busca de

o olhar

A abordagern alternativa
usuários. Ela dirigiu seu foco para o
processo de busca da informaçao. E
vern tornando conta dos sisternas
sucessivos capItulos no ARIST, que ir

Conseqüenternente, corn c
urna variedade de modelos de e
caracteristicas universais, inseridas
Os aspectos cognitivos, ernocionais
busca e uso de informaçao; as préti
são de extrema relevância; e, o suje
desse processo.

e os estudos de usuários tern carninhado na
rio ern sua totalidade, a firn de fornecer a
saia do estado inicial, de vazio cognitivo que
para o estado desejado, que é 0 uso de

será perrneado pelo processo de busca de
do usuàrio emergira, tendo corno

para o mornento, seus sentimentos e

dimensionando os horizontes para focalizar

irnensionou, significativamente, o estudo de
isuário que passou a figurar corno cerne do
te retrato e perceptivel nas publicaçOes que
e informaçâo, como são, por exernplo, os
;lui rnais e mais artigos a cada revisão.
surgimento dessa nova abordagern, emergiu
:udo de usuários que comportam em si,
abordagern cognitiva, tais corno: o foco são
situacionais que intervérn no processo de
e a constituição de concepçOes individuais

figura corn sua criatividade como ator social

a]

*

LA

cC0
Ui

0

Esses modelos são fre
do seu respaldo empirico, tern
arcaboucos teOrico q ue Ihe são

ente publicados na literatura e ern funçao
itado aperfeiçoar e redimensionar seus

- . . Dentre eles, ha o modelo de Torn Wilson
que corneçou a desenvolver estudo de usuários em 1975, na Universidade de
Sheffield (Reino Unido), como pesqu sador do Centre Research on User Studies
(CRUS), no qual desenvolveu urn e tudo de urna irnportäncia singular intitulado
"Information needes in local authority Social Services Departmentes" (INISS). 0
referido estudo objetivava compree der as necessidades informacionais dos
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profissionais do Departamento de
ao encontro de tais necessidades (I

Wilson, partindo de urn
como o responsável pela criação
rodeia. A busca em dar significE
informaçao.

Em 1981, Wilson
information needs", em que
os fatores condicionantes do
ate entao, não abordadas sob esse

A partir de entâo,
seguintes proposiçoes: as neces
necessidades basicas do sujeito L
secundária; e, diante da busca da
sujeito pode deparar-se corn b
ambientais.

E importante também
Wilson (1981), podern ser traduzid
necessidades se constituem em ir
sujeito e participe.

Alérn disso, as
informaçao emergern desse prOp
componentes constitutivos do seu

S	 necessidade informacional:

erviço Social e desenvolver servicos que fosse
UCLIDES, 2007).
perspectiva fenomenol6gica 11 , que via o sujeitb
ontinua do seu meio social partindo do que o
o a este rneio e que gera a necessidade de

o seu clãssico estudo "On User studies and

as necessidades de informaçao e o rneio corn
;so de busca de informaçao, dimensoes estas

(1981), cria um rnodelo constituido nas
3des de informaçao tém sua génese na&

não e uma necessidade prirnária, mas sim1
brmaçao para satisfazer sua necessidade, ô
iras individuals, pessoais, interpessoais e;

tacar, que as necessidades básicas, para1'
corno fisiológicas, cognitivas e afetivas. Tais:
dientes dependentes do contexto em que oil

que bloqueiam a processo de busca de
contexto e ainda segundo Wilson (1996), as
delo representam a situação inserida ern urna

a]

Em 1996, Wilson propoeurn nova modelo estruturado no seu rnadelo
anterior a partir de um vasta e exaus4vo estuda em que utilizau teorias de diferentes
ares, como a Ciencia da lnformaca4, a Psicologia, a Comunicaçao dentre outras
para analisar a comportamento de inf&maçao.

Nesse modelo, as	 candicionadas ao contexto em que 0
sujeito está inserida, sendo que a	 poderá ser ou nao deterrninante no
compartamento de busca de

" A fenomenologia fal urn terrno criado no século XVIII pelo filósofo J.H.Larnbert (1728-1777),
designado a estudo purarnente descritivo do fenôrneno tal qual este se apresenta a nossa
experiencia. (JAPIASSu, Hilton; MARc0NDE 3, Danilo, 2006, p. 105).

40
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Todavia, Wilson (1996)j insere nesse segundo modelo, fases entre o
sujeito e o seu contexto que o conbuzirao a tomada de decisao de desenvolver ou
não urn comportarnento de busca inforrnaçao. Tudo que acabamos de descrever
e apresentado graficarnente por rn da Figura 2.

Poscoa no
ntexto

p

Procossam onto
0 uso do
ln(orTnaçflo

Tooiiastmsd

L
Teolla ilseot
beneflcfo

Tooria do
aprendSdo

Auto-eficécla

Atençao passPvaI

Rusca passiva

Busca atWa

Bus; continua

sodal

tontes

S

Figura 2— Modelo geral de corn
Fonte: Wilson (1996).

Nesse modelo fica
necessidade da informaçâo ate a
intervençao, que são as peculiari
buscara a informaçao.

informacional.

evidenciado a processo que val desde a
utilizaçao, incluindo diversificadas variáveis de
s do sujeito, do seu contexto e das fontes que

Essas variáveis incidem d retarnente no comportarnento informacional, ou
seja, elas favorecerao ou impedirao 1 esse cornportamento. Sornado a isso, Wilson
(1996), faz uso tarnbem do conceitojde rnecanismos de ativação, para descrever o
estado de carência informacional, qu poderá conduzir ou não o sujeito a demanda.

0 autor se utiliza da teora de stress/esforço (stress/coping), ern que o
stress consiste na relaçao entre o sujeito e a meio, sendo que este exige forcas que
excedem a sujeito, causando-Ihe urr sensaçâo da falta bern estar; enquanto que, a
esforço, não e outra coisa senão comportarnento para rninimizar, conter ou
suportar condiçOes impostas pelas s açOes de stress (WILSON, 1996).

0
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demos que nern toda necessidade direciona o
'ois esse ato de buscar gera no sujeito
a soluçao ou a resposta para o problerna quet

a por Wilson nesse modelo é aquela do,
buscou elucidar: "[ ... ] porquè, em algurnas

cam informaçao (ou buscam exaustivarnente Cu

fontes de informaçao são mais frequenternenté1
37, p. 90).	 k

urn sujeito deverâ levar em consideraçao 0
a firn de nao ter urn resultado negativo para
vez que, o mesmo ernpregarä tempo e

I.

A Iuz dessa teoria,
sujeito a busca de informaçao,
preocupaçao (stress) em
gerou tal contexto.

A segunda teoria usa
risco/beneficlo. Corn ela o autor
situaçOes, algumas pessoas não b
ainda, 0 suficiente), e por que cert
usadas do que outras." (GARCIA,

De acordo corn Wilson
risco/beneficio na busca de inform
sua necessidade de informaçao,
esforços.

A auto-eficacia, extraida da Teoria da Aprendizagem Social, é outro
conceito utilizado pelo autor para ex licar a rnotivação para a busca da informaçao.
A auto-eficácia consiste na pondera ão do individuo sobre as prOprias capacidades
para desenvolver urna açâo: é isto que deterrnina o esforço empregado por cada
individuo na realizaçao de uma ativi ade e tudo que ele faz para não desistir dela
(GONZALEZ TERUEL, 2005).

Finalizando o rnodelo, Wi
inforrnaçao pelo sujeito em seu rneic
necessidade, o processo poderá ser

Apesar do modelo de V

;on (1996) insere o processarnento e uso da
irnplicando que se a informaçao não satisfez a I
3iniciado a firn de sanar tal lacuna.
Ison ser arnplamente divulgado na literatura

S	 nacional, não se localizou nenhum 	 que 0 empregasse.
Urn outro estudo nessa

denorninaçao e Sense-Making. Ela
1983.

A autora desenvolveu
focalizado ern urn triângulo, que repn
fazern uso da rnetáfora de ponte, con

Para alguns autores (WILi
e outros), o modelo do Sense-A
elementos,constituindo a metafora
resultado e a ponte, de acordo corn a

dagem foi realizado por Brenda Dervin, cuja
criou em 1972 e o sisternatizou a partir de

modelo de busca e uso da informaçao
ita situação-lacuna-uso, rnas vários autores
ie a figura 2 abaixo:
I, 1999b; FERREIRA, 1997; GARCIA, 2007
rig é implernentado a partir de quatro
ponte, que são: a situação, a lacuna, o
ura 3.
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Situaçao	 Resultado

S

Figura 3 - Estrutura &
Fonte: Wilson (1999b).

A busca e o uso da
I triârigulo, seja da ponte, e traduzi

sua situaçao, o estã bloqueando?
são suas dUvidas e confuso
receber?[ ...]"(CHOO. 2006, p. 86).

Em ambos as casos, a
ou a necessidade informacional er
vazio, refere-se a diferença entre
resultado é 0 produto do Sense-Ma
a situação cam a resultado,

Trata-se de uma
as estratégias de definiçao e
responsabilidade no comportar
presentes no meio (DERVIN; N

A necessidade de ir
descontinuidade, mas em
resolve-Ia.

A busca e o uso da
construtivistas, como criaçao
et al, 2008, p. 178), pals a I
sujeito, sendo fruto das car
outros.

Esse modelo também é
usuário, trazendo consigo as seguli

a) o sujeita e visto coma

cing modificada de Dentin.

ormação investigados seja sob a prisma do
pelas seguintes perguntas: '[...] 1. 0 que, em
que está faltando em sua situação? 2. Quai

? 3. Que tipo de ajuda você esper

iação concerne a realidade na qual o problemá
rge. A lacuna (gaps) ou tambem denominadO
realidade vigente e a realidade alniejada; 4
g e, a ponte são algumas formas de relacional
assim, a lacuna.

m de criaçao de significados, par meio da quaI
posição lacuna/vazio (gaps) tém uma maio
informacional do individuo do que as fatorS

1986).
ão figura nesse modelo como u processo em

'to, em que descobre uma lacuna e busca

iformaçao "f.. ] são vistas como atividades
do sentido individual do ser humano f ... ]' (LIRA
o figura como dependehte e intemamente ao
do prOprio sujeito acerca si, do meio e dos

onhecido como abordagem da percepção do.
s peculiaridades:

rtIcipe do meio no qual está inserido;

S
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b) o fazer do sujeito é oriehtado sirnultaneamente;
c) as experiências do sujeto são vistas sob o ponto de vista holIstico;

as r1imane7ac rnnni+i,.J. r4a',nm
PILl VO ¼40V0I II 001 VlOUOtItCUas;

e) as peculiaridades do sujeito precisarn ser analisadas a partir da.
individualidade de cada urn;

1) a orientaçao qualitativa deve figurar ern major proporçao.
Ferreira (1997, p. 17) elenca algumas questOes a cerca das

necessidades, de ordern cognitiva, afetiva, psicolOgica e fisiolOgica que podem
ernergir:

Coma a individuo
Quais a estratégi
cam a lacuna?
Coma interpreta €
Coma se move ta
Coma reinicia sua

E importante tarnbern
inforrnaçao, e necessãrio adotar a
desse sujeito, a pensar, o agir, a s
e interferentes que necessitarn ser

Lerpreta e transpOe este momenta?
usadas para solucionar a situaçãa na qual se defrontau

problema e as passibilidades de resolve-b?
iente para issa?

mar que para delinear padroes de busca de
?ito corno o cerne desse processo e o todo do•
r, as dificuldades corno elernentos irnportantes

estudados.
Urge, então, ressaltarrnos as cinco principios norteadores desse rnodelo:

a incornpletude da realidade (lacunas); a subjetividade da inforrnaçao (inforrnacao é
produto da cogniçao humana); a in arrnaçao é parcial (a informaçao depende do
estado hurnano e da dimensao esifaco-tempo do usuario); o construtivismo das
necessidades e uso da inforrnaçao (9 usuário que gera suas necessidades e buscas
ern face de candicionantes intenos ou externos); e, a sensibilidade no

•	 comportarnento do usuãria (o usuãri
seu rneio interno e externo) (DERVIP

0 Sense Making aconte
cada passo é novo e decisivo, me:
tambem, verificar como o sujeita ye,

De acordo corn Dervin e
interrompido ou bloqueado pelas
problema. Tal lacuna, que pade
conhecimento, como a busca do i
estado de incerteza.

estã passivel a rnodificaçOes de situaçoes em
1983).

a cada movimento dada pelo sujeito, onde
10 que seja repetido. For isso, é importante
alisa o problerna e transpoe a lacuna.
liban (1986), o carninhar do sujeito pode ser
3cunas que aparecern diante da situaçao p
r entendida corno urn estada anOmabo do
iividuo em compreender urna situação, um
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Muitos estudos foram e sido desenvolvidos utilizando esse modelo.

Nesses casos, usa-se como princiç metodologia a entrevista linha do tempo em

que e pedido a cada entrevistado q narre uma situação problema, para que seja

	

externado o passo a passo de suas 	 confusoes e conclusoes:
[ ... ]. A entrevista feita dentro dos estudos de Sense-Making, das
necessidades de inforrnaçâo de diferentes categorias de usu&ios, tern
como caracteristi a pergunta que fazern referéncia a algurn dos quatro
rnornentos que fo marn a rnetáfora do Sense-Making: situaçao, gap, ponte
(bridge), ajuda (h 1p), representados da seguinte maneira: S B H C. (LIRA
et al, 2008, p. 179).

0

Assim, a busca pelo gap

vislumbrar o problema corno urn rr

direcionadas as nossas questoes

emoçoes, indagaçoes e

No Sense-Making cada
singularidade no processo de busca

urn contexto homogeneo de trabaiho

No Brasil temos a

necessidades de informaçao dos

São Paulo a luz do Sense-Making

dos trabaihos mais recuperados e

Outro modelo a ser

meio deste trabalho, a autora

busca e uso de estudantes de
Esse modelo, centrado no

pela ponte entre a situação e a ajuda mere

nto de tomada de decisão, cujas respostas

resentam desordem, dUvidas, concepçoes,

e visto corno Unico, sob o prisma da

uso da inforrnaçao, mesmo que faça parte de

corn interesses cornuns (FERREIRA, 1997).

lisa de Ferreira (1995), que analisou as

rios do Instituto de FIsica da Universidade de

nas redes eletronicas. Esse trabaiho e urn

os nos dias de hoje.

é aquele criado por Kuhlthau (1991). Por

os padroes comuns no comportamento de

e usuârios de biblioteca.
foi denominado de Information Search

S Process (ISP), em que a fez uso do conceito de estado anômalo do
conhecimento de Belkmn (1982) no rirocesso de busca da informaçao; a teoria da
construção pessoal de Kelly (1963) ea teoria do focus continuum de Taylor (1968)12

Segundo Kulthau (1994),

do Construtivismo ern que a

uma construçâo individual e ativa e,

12 Belkin (1982) se pauta na concepção qua
ern que ha a auséncia de urn estado d
Knowledge (ASK) ate a aquisição de urn cc
1991, p.382), a busca da inforrnaçao, envol
perrnitirarn,por sua vez, conceber e assirnik
sua concepçao acerca da realidade; ja Tay
urna necessidade de infarmação; esta e
(SALAZAR et al, 2007).

ISP é urn rnodelo potencializado pela Teoria

de urn novo conhecimento se realiza por
pela transrnissâo.

recuperação da inforrnaçâo transita desde a mornento
canhecimento, denorninado de Anomalous State of

ihecimento coerente; para KeIIy(1963 apud KUHTHAU,
e as experiências cognitivas e afetivas do sujeito, que
urna nova inforrnaçao e, conseqüenternente, construir

)1 (1968), a busca da informaçao acontece a partir de
?terrninada corn base no acervo cognitivo do sujeito
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S

A autora assevera air
ativamente no processo de busca
inforrnaçao em diferentes fasos
incerteza.

A incerteza, por sua v
principio do incerteza na busca d
quanto emocional, experimentado
usuário e que gera neste, emoçoes

Todavia, urge ressaltar
incerteza são aclaradas a partir de s

a) a busca da informaçac
sentidos e conhecime
adquira mais confianç

b) a formulaçao concern
meio de um processo

c) a informaçao recuper
usuário jã a conhece
ou original, que e aqw
necessãrio quo o mesr

d) as possibilidades gera
investigativo do usuárii
a desenvolver uma
desenvolvera uma invE

o) o usuârio gera expe
informaçoes e das estr
concerne nas escolhas

1) o acontecer do procc
motivaçao cresçam no

cia, que quando um usuário estã engajadô
a informaçao, ele pesquisa em muitas fontes d
esse processo; processo este, onvolvido pela

z, gera o quo Kuhlthau (1994) denornina
I informaçao, que é um estado tanto cognitivo

no processo de busca de informação peki
omo a ansiedade e a insegurança. 	 Iquo as imp!icaçOes geradas pelo principlo de

eis consideraçOes:
so desenvolve numa rolaçao do construção de

itos, possibilitando quo faz com que o usuário
i e nitidez.	

Ie em focalizar o quo realmente se busca, por
eflexivo a cerca das inforrnaçoes encontradas; Ida pode figurar como redundanto, quando o

a denomina como proominente ou irrelovante;
Ia que 0 usuärio não tern conhecimento, logo
0 a reconstrua;
as em urna posquisa e condicionada ao estado
caso o estado osteja mais acentuado, tenderd
busca mais exploratOrias, ao contrario,!

tigaçao mais indicativa;
ativas envolta da eficiencia das fontes, das

o que implica quo o procosso de busca,
usuário;
do busca faz corn quo o interesso e al

Assim, no modelo do bisca de informaçao desenvolvido por Kulthau'
(1994), o ISP, 0 principio de inc4ieza exerce urn monta fundamental, pois 6
vivonciado tanto como aspocto cogritivo, quanto omocional, podendo aumentar ou
diminuir a proporçao quo o processo se dosenvolve em suas seis etapas a saber:	 I

S
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fte necessidade de informaçao, regada pelos
nça; a pensamento e incerto, mas se direciona
ndo elos com as experiências já vividas;
um tema geral dentro de fontes secundàrias13
daquilo que está a inquietando;o sentimento

ii consonância cam a dispasiçaa para buscar;
ira etapa, a usuária se empenha em torna-se
) que de fato busca; todavia a sentimento de
ado, dá espaço a confusao e a dOvida;

direciana para determinar o foco; etapa esta I
utaçao, pals surge a clarificaçao que direciona
a viabiliza a aparecimenta da clareza;
acontece a interaçãa entre as sistemas e as
cam a finalidade de reunir infarmaçoes para

a) iniciaçäo: a usuário s
sentimentos da insegui
ao problema, estabelec

b) seleçao: a usuário bus
a urn de ir ao encontr
presente é a atimisma

c) explaraçao: nessa terc
mais consciente sobre
atimisma ara

d) farmutaçao: o usuário
considerada coma de
o processo de busca.

e) coleta: nesse momer
serviços de i

determinar e sustentar a temática; a sensa de direçaa e ccrnfiança I
emergem;	 j

f) apresentaçaa: e considE rada a Ultima etapa, em que a satisfaçao pode
se fazer presente, casa a necessidade seja contemplada ou, em casa
negativo, esse sentimen a é substituido pelo desapantamento.

a ISP, efetivamente, e i m pracessa de busca de infarmaçãa que
passibilita a afunilamento, de maheira gradual, do problema que gerau a
necessidade de infarmaçaa a partir do busca de infarmaçaa em etapas.

0 modela de Kuhlthau foi i.tiIizada, em àmbito brasileira par Alves (2001),
para analisar a percepçaa dos eMudantes da graduaçaa em Pedagagia da
Universidade Federal de Santa Catarina, no pracessa de busca de informaçaa,
tenda cama cantexto a aprendizagem.

Cam base nos modelos estudadas, tarna-se perceptivel que 0

comportamenta de busca e uma ta efa camplexa, envalvenda vãrias dimensoes
passiveis de mudanças. Estas tém qomo candicionante alguns fatares coma "[ ... ]
13 As fantes são tadas e quaisquer recursas
usuários, inserindo serviças e pradutos inforr
passuem valor agregado a partir das fonte
famento a tamada de decisaa, coma as i
secundarias são entendidas coma aquela en
par exempla: as enciclopédias, as dicianária
autar atuau diretamente, coma par exemi
(MUELLER, 2000).

ue vai aa encantra de uma determinada demanda dos
acionais, pessoas etc. As fontes terciãrias geralmente

primérias e secundarias, cam fins didãticas au de
evisöes de literatura, diretOrias e autras. As fantes
as documentos advindas dos fantes primãrias, coma
e autras; as fantes primárias, são aquelas em que a

lo: as hvras, as managrafias, as dissertaçoes etc.
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direcionamento que cada area do	 dã para suas pesquisas, a atividade
que a pessoa exerce, em que etapa 	 vida profissional se encontra, entre outros.
[ ... ]." (CRESPO, 2005, p. 31).

Na verdade, esses modelos se aplicam a determinados grupos em funçao
das peculiaridades e p&a aqui&çäo de fases e metodologias distintas de outros
individuos. Por fim apresentamos, logo em seguida, o modelo de David Ellis que
sera aplicado neste estudo.

2.3 0 Modelo de David Ellis: 	 sobre o comportamento de busca da
lnformaçao

S
	 Inumeros estudos sobre 	 necessidade e busca de informaçao de

cientistas da area das ciências 	 iais foram desenvolvidas e amplamente,
publicados pela literatura. Não obst
nenhum deles enfoca, detalhadar
cientistas na busca de informaçao,
numa visäo geral. (ELLIS, 1989a).

Com a preocupaçao de
elaborou a modelo de comoortar
redimensionado por Ellis, Cox e Hall
base as peculiaridades do comporta
académico e industrial, de cier
(INGWERSEN; JARVELIN, 2005).

, esse destaque no aspecto de publicaçao,
te, a percepçâo e as atividades desses
partir da sua prOpria Otica e, nem mesmo,

r essa dificiencia que David Ellis (1989a)
to de busca de informaçao, o qual foi
993). Esse modelo efetivamente tern como

de busca de informaçao, em contexto
engenheiros e cientistas sociais.

0 modelo inicial de Ellis 1989b) e produto de seu doutoramento na
Universidade de Sheffieeld em 1987 titulado de The derivation of a behavioural
model for information retrieval system esign "

Esse modelo parte do pressuposto que o processo de busca se dá por
meio de aspectos cognitivos, constit ido por caracteristicas gerais que näo são
vistas como etapas de urn processo. Sua investigaçao e oriunda da análise dos
padrOes de busca de informaçao de ci ntistas sociais de variados departamentos da
Universidade de Sheffield, em que rocurou recomendaçoes para o design de
sistemas de recuperaçao da informaça

14 ELLIS, David. The derivation of beha
Thesis (PhD). Departament of Information

a model for information of retrieval system design.
ies, University of Sheffield, 1987.

0



S I
o David Ellis fez usa de entrevistas semi-
A anãlise destas realizou-se par meio da tearia

knselm Strauss (1967)15, que ye a descoberta d
S.	

1das entrevistas foi possivel elencar termos
ou-se as termos relacionadas. Cam a anãlise,
as apresentavam similanidade. A partir de entao,
tegonias (ELLIS, 1989a, 1989b), que são

as desenvolvidas no começo da busca, Padendo
inicia de uma nova atividade camo num novb
. Nessa etapa e passivel ter uma visuaIizaça

)esquisada, permitinda ainda ampliar a process
informaçoes adquiridas. Para Chao (2003,

eende em "[...] identificar as fantes de interesse
pontos de partida [...]." Essas fontes englobam

ecidas, como as menas conhecidas, tendo coma
ncia, o conhecimento prévia au a inexperiência
a cerca da temâtica a ser pesquisada. Nesta
ade de meios a serem empregadas peId

a infarmaçaa, entre as quais podemos
informais, a usa de referéncias, previamentj

servinda como um ponto de partida em uma
outras buscas; a busca em catálogos, indices e

informaçao (U.I.). 0 objetivo dessa etapa é
o foco da pesquisa;
a os pesquisadares fazem relaçao corn a
ue por sua vez, paderá levar a autras citaçoe
poderé acorrer de duas formas: para träs ou

asa, acarre quando se buscam outras fontes, a'
das em um texto especifica, ista é, bLlscam-se'
ntes citadas no documento consultada; e, no 

scovery of grounded theory: strategies for qualitative

Para criar esse
estruturadas para coletar os dado
fundamentada de Barney Glaser e
fato social como a gerador de teori

A partir da
significativos e, posteriormente,
constatou-se que algumas cate(
estabeleceram-se seis amplas
seguintes:

a) Iniciar: consiste nas
estar presente tanto n

S tOpico a ser pesquisad
geral sabre a temätica

de busca par rneio da
103), essa tarefa camp
que podem servir com(
tanto aquelas bem con[
condicionante a experk
que a pesquisador ten
etapa ha uma vane'
pesquisador para obi
compreender os contat
coletadas ou indicada
area e podendo suscita
resumos da unidade c
conduzir o pesquisador

b) Encadear: nessa eta
informaçao encontrada,
relevantes. Essa relaçã
para frente. No primeiro
partir das referencias ci
as referencias ou as f

15 GLASER, B.G.; STRAUSS, A.L. The
research. New York: Aldine, 1967.

0
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segundo caso, aconb 	 quando "[...] permite localizar material para
leitura que cita 0 texto	 ecifico [.3" (CRESPO, 2005, p. 33). Para isto,
e necessário ter coma 	 ento outros instrurnentos, como Os indices de
citaçao. lrnpoe se dize que, talvez por essa razão e tambem pelo
desconhecirnento, esse modelo não seja utilizado de forma mais eficaz,
pelos pesquisadores. 0 encadeamento para trás no tempo utilizado par
pesquisadores em que as referencias identificadas a partir de um
documento original pod'
ponto de partida para a
frente, par fazer uso
desconhecidos par partE

• utilizado, mas pode rei
trabaiho tem sido utiliza
encadeamento tern corn
obter informaçOes novas

c) Navegar16 : trata-se de ur
pesquisador. Na
autores e de titulos,
busca agrupar informaç
busca de informaçao, n
pesquisa. E uma busca
tradicional ou on-line), n
pesquisador não naveç

• documento em especial,
na area que valesse a p
nessa categoria, 0 pesc

n ser recuperadas e, estas podern atiiar como
adeia mais pra trás. Já o encadeamento para
de instrumentos especializados, as vezes
dos pesquisadores e/ou inexistentes, é menos
esentar urn meio eficaz para verificar se o

par outros. (ELLIS, 1969a). Os dois tipos de
escopo compreender o que ja foi explorado ou
' a campo da pesquisa;
a busca semidirigida em area de interesse do
, a pesquisador recorre a indices, listas de

iários, etc. E urna forma que a pesquisador
s de potencial interesse ao seu processo de
s não permite urna anélise mais apurada da
ie se realiza nas péginas de revistas (formato

prateleiras de bibliotecas ou livrarias, onde a
em busca de um ponto especifico ou urn
as para verificar o que esté sendo produzido
a ler ou acompanhar. Segundo Ellis (1989a),
;ador passa pelo processo de familiarizaçao

corn a que e produzido na area, proporcionando-Ihe uma tomada de
consciência sabre o que está aparecendo e se encontra disponivel na
area determinada. Para Gonzalez Teruel (2005), o objetivo dessa
categoria e atualizar con ecirnentos e familiarizar-se corn as fontes de
potencial interesse da

16 Para efeito deste estudo será utilizado 0 I
termo navegar foi adaptado para represen
EUCLIDES, 2007: GARCIA, 2007), devido
de recursos e serviços informacionais.

L
rmo navegar, apesar do termo original ser vasculhar. 0
r essa categoria em vários estudos (CRESPO, 2005;
contexto informacional que e constituido por L.ima serie

0
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o pesquisador - pesquis
especializados — coma o
o escopo dessa categork

c)Extrair: trata-se de explon

qual o pesquisador "[ ... ] filtra e seleciona as
.a e a qualidade da informaçao oferecida [ ... ]"
seja, é a avaliaçao que o pesquisador faz em
corn objetivo de analisar o material verificado.

dos estão o teor e a significancia da fonte, que
;tabelecer uma equiparação entre des. A
letermina ern trés principios basilares: tópico
3 que vai se abordar); acesso, perspectiva ou
ern particular ou a perspectiva especifica que
Ihar); qualidade ou tipo de tratamento (serve
do material a ser pesquisado). He ainda trés

diferenciaçao fornente o processo de busca:
njunto restrito de nómero ou tipos de fontes de
rias fontes de pesquisa, e classificar as tipos
;esso e feito corn o objetivo de selecionar as

a pesquisa;
panhar a atualizaçâo na area de potencial

0 foco e deterrninado pelo práprio
sua necessidade. Esse rnonitoramento se
informal — a exemplo ternos as colegios

mento de fontes consideradas principais para
em boletins, indices, periodicos - de serviços
rviço de alerta. Para Gonzalez Teruel (2005),

é manter-se atualizado;
sisternaticarnente, uma ou vãrias fontes com

d) Diferenciar: e a fase na I
fontes segundo a natui
(CHOO, 2003, p. 104),
torno das diferentes ton
Dentre Os aspectos ava
tern como finalidade
categoria diferenciar se
principal (trata-se do ter
nivel (concerne a abord
a pesquisador quer trat
para avaliar a qualidad

S meios que faz corn que
lirnitar a pesquisa a urn
inforrnaçao, eliminar alg
de fonte. Todo esse Dr(
documentos importantes

e) Monitorar: consiste em
interesse do pesquis
pesquisador corn base
realiza a partir do
invisiveis17 - do aco

o objetivo de recuperar
que identificarn seletivai
informaçao [ ... ]" (EUCLIE
direta e focalizada. Ess
diferenciarn é que esta e
que a outra. 0 objeti
seletivamente relevantes

17 Compreendemos Colegios Invisiveis
fenOmeno, em um dado tempo, que ma

de interesse "[ ... ] abrange alividades
ente o material relevante em uma fonte de
S, 2007, p. 94). E, na realidade, uma atividade
etapa é similar ao monitorarnento; o que as
pa é mais concentrada, focalizada, dirigida do

dessa categoria e identificar informaçaes
rn uma fonte de informaçao.

a reunio de pesquisadores que pesquisam urn mesmo
contato a cerca do andamento de tais pesquisas.
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S

Esse modelo foi
Hall (1993), que, par rneio de urn
de busca de informaçao de pi
original, dando, par firn, urn acaba

A aplicaçao dessa pes
de fisica da Universidade de
Universidade de Manchester
Sheffield.

Esse estudo tinha coma
possibilitasse cotejar as dados cc
corn aqueles que estavarn sendo
resultado, eles fizeram uso da mc

As duas categarias erig
a) Verificar: essa etapa

avalia a validade
conformidades ou
no prirneiro estudo
similares dos cienti
asseverararn que a
existente, mas que ta
passa por urn filtro
(ELLIS; COX; HALL,

)ado pelo prOprio Ellis ern conjunto corn Cox e
;tudo que equiparou padrOes de compartarnento
luisadores, redirnensionou a prirneiro modelo
?nto corn aito categorias.
isa se deu corn dezaito pesquisadores da áreá
lanchester e do Instituto de iecnologia dà
1) e, corn quatorze quimicos de Universidade de

bjetivo a desenvolvirnento de urna estrutura que
das par Ellis (1969), junta aos cientistas saciai
etadas pelas fisicos e quimicos. Para chegar aô
a abordagem e metodologia do estuda inicial.
is do estudo de Ellis, Cox e Hall (1993), são:
responde as atividades ern que a pesquisadqr

inforrnaçao, a urn de verificar possiveis
claras. Essa caracteristica não foi considerada

Ellis, apesar de pasturas comportarnento
sociais aos quirnicas. Estes, par sua vez,

'babilidade de erros, ainda rnais tipogrãficos, é
)ém, rnuitas das vezes, o que e recuperado nãô
'aliativo no sentido de verificar a veracidadd.
993). 0 objetivo desta categoria consiste ern

cietectar passiveis faiha p nas inforrnaçoes recuperadas;
S b) Finalizar: está relacianda aa mornento em que o pesquisador retorna

aos seus escritos para estabelecer ligaçoes entre as suas descobertas e
as realizadas por autrrn. Essa categoria tarnbern foi observada no
primeiro de Ellis, rnas não foi levada em consideraçao. No segundO
estudo, ou seja, a dese volvida por Ellis, Cox e Hall (1993), a categoriâ
finalizar foi identificada em vérias momentos do processa de busca, em
que alguns dos cientistMs enfocararn que retornarn a teoria quando estãô
em seus escritos; outr6s, por sua vez, retornarn a teoria no final do

trabalha. Essa categori tern par escapo a finalizaçao do processo dé
busca de inforrnaçao.

0
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Corn essas novas categor
Cox e Hall (1993) estabeleceu que
coaduna corn o prOprio cornportarne
Wilson (1999), as caracteristjcas
diferentes modos e corn urna estruti
relacionarn, o que difere da
representada por Wilson (1999) na

o rnodelo de busca da inforrnaçao de Ellis,
etapas não acontecern de forma linear. Isto
hurnano que e passivel de rnudança. Para

•se rnodelo podern ser representadas ern
sequencial, ern que as categorias se inter-

o de Ellis, Cox e Hall (1993). Tal anàlise foi
a seguir:

Navegaçao

S
	 In [cia	 Ligaçao

	
Verificaçäo

Jr
Monitoramento	 Finalizacao

.Figura 4 - Uma versâo do processo de fases
Fonte: Wilson (1999).

Como podernos perceber,
corn aquela de Ellis, Cox e Hall (1
desvinculadas de urna ordern oré-ea
pela situação na qual o cornportarnen

Conforrne já foi justificado,
Hall (1993), ern que as categorias
deterrninada. Pois, acredita-se que
cornportamento dos pesquisadores a

Alern disso, as
modelo nao estabelecerarn urn
ao cornportarnento do usuário
fenOrneno determinado.

Outro fato a näo ser negl
ernpregado ern outros estudos corno
2000 apud CRESPO, 2005), que fez u
a usuários da web para analisar o
desenvolverarn tambern urn estudo

estrutura comportamental de Ellis (1989).

proposta de Wilson (1999) não se coaduna
93), pois estes, apresentarn as categorias
belecida, que e condicionada pelo meio ou
de busca de inforrnaçao se darã.
;te estudo fará uso do modelo de Ellis, Cox e

arecern sem obedecer a urna seqUéncia
não linearidade e rnais representativa ao
ern investigados.
identificadas nas pesquisas a partir desse

a sua anälise estã condicionada ao rneio e
e tarnbern as circunstâncias de urn

nciado e que o uso desse modelo já fol
de Choo (2003), Detlor e Turnbull (1998,
das seis prirneiras categorias, aplicando-as
u cornportarnento. Meho e Tibbo (2003)
partir das seis categorias iniciais corn
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professores de Ciencias Sociais,
funçOes, a saber: procurando, aces

Ademais, a partir de pes
e no Journal of Documentation, var
o modelo corn as oito categorias
aplicada a usuários de arquivos cc
metacognitivas.

No que concerne a este e
as oito categorias. A principio sen
pesquisadores e profissionais do AF
a pesquisadores em diversas areas,
ser geradas.

ido corno resultado o acréscimo de outras
'do, processando e finalizando.
;as desenvolvidas na base de dados Pro quest

outros estudos foram desenvolvidos aplicando
itretanto, nenhurna dessas investigaçoes foi
tambem não foram analisadas as estratégias

Jo, fez-se uso do modelo de Ellis (1993) corn
as categorias a serern anafisadas corn os
F. Mas, corno esse rnodelo pode ser aplicado
a possibilidade de outras categorias virem a

2.4 Metacogniçâo: ação gerenciada	 atores sociais

Alguns estudos tern
utilizando abordagens cognitivas, corn
usuário, o profissionat da inforrnaçao e

Esses estudos, por sua
interdisciplinar 18 corn a PsicoloQi
Biblioteconornia, a Cornunicaçao, a,
entre eias e o estabelecirnento de

desenvolvidos por pesquisadores da Cl
'istas a aperfeiçoar o campo dialogico entre o
)s sistemas de informaçao.
vez, tern urna relaçao transdisciplinar e

Cognitiva, a Antropologia Social, a
luivistica e outras, ern que a linha fronteiriça
ietodologias, ritos, composiçao de poder e

	

valores prOprios e ao mesrno tempo c	 Ihados.
S Por exemplo, na Bibliote' omia, os estudos tern se voltado para a

recuperaçäo da inforrnaçao graças acj rnodelo 'quase —paradigrna', norneado por
Jacob e Shaw (1998), sob o prisma cjgnitivo, postulado por De Mey (1982, p. 4)
quando afirrna que:

0 panto de vista codnitivo da ciência da inforrnaçao implica que cada ato
de processamento la informaçâo, seja ale perceptivo cu sirnbOlico, é
mediado por urn sisterna de categorias e conceitos Os quais, pam 0
mecanismo de procedsarnento da inforrnaçao, constituern urn modelo.

18 Usaremos neste trabalho a conceituação do
lnforrnação (2007), que concebe a interdisciplir
disciplinas, corn vistas a proporcionar urn olhar
transdisciplinaridade coma urna evolu(Ao da in
as areas do conhecirnento, coma tambern "[...]
sem fronteiras estáveis entre as areas."

io EletrOnico de Terminologia em Ciencia da
corno a conexäo rnUtua entre várias

• de urna area do conhecirnento e
linaridade, em que haveria a intersecçao entre
estas relaçOes no interior de urn sisterna total,

I.
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Dentre esses estudos
realizadas no Brash: o processo de
a Bialogia do conhecer na inteliç
outros.

A cognição e concebida
não tern consciência ou a represent
ou ainda, a representação da infora
cogniçao e o que se denornina de n
que a concebe coma a "pensamento

encontrar as seguintes elaboraçoes
ntaçao da informaçaa (NEVES, 2004)19;

empresarial (BORGES, 2002)20, dentre

pracessos rnentais, dos quahs o indbviduo
especifica de urn objeto e acantec•mento,
oriunda do contexto. A consciência dessa

terrno cunhado par FIavell (1979),
0 pensarnenta".

I.

Na realidade, apesar de se ter consciència de sua irnportância na
aprendizagem, ainda não existe urn conceito que possa ser considerado Unico da
metacagniçao. Etimolagicamente essa palavra designa o que está para alern da
cognição (RIBEIRO, 2003), ou sejk e a conhecimento a cerca das prOprias
atividades cognitivas.

FIavell (1999) conceitua a
atividade cognitiva que regula seu
iniciativa cognitiva, isto é, ela corn
outras práticas rnentais possarn ser

Para a autar, ela está no
ordenamento e harmania dos orac(
as quais eles incidem.

Segundo Weinert (1
cognição de segunda ordern: cor
pensarnento. Ela consiste, assim
refletir, direcionar e ponderar as
canseqüéncia 0 seu raciacinio.

)gnição coma qualquer conhecimento ou
qualquer aspecta de uma determinada

no processo mental atraves do qua[

do monitoramento ativo e do conseqüente
rnentais relacionados cam os dados sabre

a rnetacogniçao pode ser concebida como
iento sabre canhecimenta, pensamento sabre
rnos afirmar, nas habilidades do individuo em
processos de pensarnenta, meihorando, par

Embora a terma rnetadogniçao seja recente na literatura, a sua
investigaçao fai principiada no inicio tie 1970 par pedagogos e psicOlogos (BROWN,
1987; FLAVELL e WELLMAN, 1977; WEINERT e KLUWE, 1987), que denominaram

'° NEVES, Dulce Amelia de Brito. Aspecto
Tese (Doutorado em Ciencia da lnfarma(
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2(
20 GORGES, MOnica Erichesen Nassif. A in
uma abordagem cognitiva para as estudos
Ciência da Informaçao) - Escola de Ciencia
Bela Horizonte, 2004.

metacognitivos na leitura do indexador. 2004. 130 1.
o) - Escola de Ciência da lnformação, universidade

iiação e 0 conhecimento na biologia do conhecer:
e inteligéncia empresarial. 2002. Tese (Doutorado em
Informaçao da Ijniversidade Federal de Minas Gerais,

0
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de rnetarnem6ria21 . Por melo deste	 eles dernonstraram que o processo del

estudo e da leitura carregarn	 urn tipo de atividade, hoje, conhecicla corno

rnetacogniçäo.

Dessa forma, na busca aclarar o significado desse conceito, os autores I

supracitados, criararn urn sisterna I ern que a rnetamernOria se desenvolvesse.J

envolvendo para tanto, dois elern ntos: a sensibilidade e o conhecirnento das

variáveis da pessoa, da tarefa e da E stratégia.

Ainda para esses autores o individuo tern que aprender quando se deve

recorrer a deterrninadas estratégias sensibilidade) e fazer corn que 0 conhecirnento

sobre a influência das variáveis da pessoa, da tarefa e da estratégia. Esta prática &

que torna possivel a rnernorização oij a recordação.

i) variãvel pess a - conhecirnento geral sobre a prOpria cogniçäo e sobre
a cogniçäo das pessoas. Nessa variável, encontrarn-se as
subcategoria relativas as crenas sobre as diferenças intraindividuais,1
diferenças mt rindividuals e regras cognitivas universais.

ii) variavel taref - conhecimento sobre a natureza das tarefas, 0 tipo de
processarnen o que deve ser adotado e o gerenciarnento riecessário
para o suc sso no desempenho da tarefa. Urn corhecimento
metacognitivo dessa subcategoria e o entendirnento das irnplicaç6es4
da natureza da informação disponivel - abundante ott escassal
conhecida ou desconhecida, redundante ou densarnente condensadaj,
organizada o i desorganizada, e assim pci diante - para avaliação da
possibilidade de sucesso em atingir os gols pretendidos. Outra
subcategoria inclui o conhecimento metacognitivo sobre as dernandas
e Os objetivo das tarefas.	 j

Di) variável estr tégia - conhecirnento sobre as estratégias provãveis de
serern efetiv s na obtençào de determinados sub-objetivos e objetivos
nos diferentes tipos de ernpreendirnentos cognitivos. (NEVES, 2004, p.!
33).	

1Por conseguinte, FIavell 1979), criou urn rnodelo geral de rnonitorizaçäo

cognitiva, envolvendo quatro as ectos que se interconectarn: conhecirnento

rnetacognitvo (sensibilidade e as vat iáveis pessoa, tarefa e estrategia), experiências

rnetacognitivas, objetivos e açOes.

0 conhecirnento metacog itivo, por excelencia, traduz o conhecirnento da

consciência do saber que possulmos sobre as variãveis: pessoa, tarefa e estratégia

e a influencia sobre o resultado edvindo dos processos cognitivos. Tras cornd

contribuiçao:

[...] o controle das condutas de resoluçäo, permitindo an aprendiz
reconhecer a rep esentar as situaçoes, ter rnais fàcil o acesso an repert6ri6

21 

Geralrnente, este terrno e ernpregado pwa representar o conheckiiento sobre a rnemOria, mas nàd
contempla, 0 seu controle (STEMBERG, 1979), cu ainda, "[...] urn aspecto da metacogniçac
envolvendo conhecirnento e compreensâo das capacidades de rnernOria, bern corno de nieios paráaumentar essas capacidades" (STENBERG, 2000. p. 434).

S
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das estratégias
aplicar. Permite,
reforçar a estrat
avaliaçOes. (RIBE

Para Fiaveil (1979) e
corresponde 80 conhecirnento

• identificar a t
• checar o prof
• avaliar ease i
• predizer que

2004, p. 34).

Quando as situaçOes flE

a tona as experiencias metacogn
consciência plena do individuo,
determinantes au processo de bu
urn uiltro de quandade, ou seja, a ci

As percepçoes são COn:
e depois da reahzaçao de urna
sucesso que 0 sujeito estã tendo
consciente.

A existéncia de difi
experiência metacognitiva, uma ye
anahsar as suas dificuldades e, por

Podernos assim elencar
definir novas rnetas, avahando-as
conhecirnento metacognitivo atraves

S
açao definida; e, relacionar a
evidenciadas na relaçao entre metas

oniveis e selecionar as suscetiveis de se poderem
nbém, avaliar os resultados finais e/ou intermédios e
a escoihida ou de alterar, em funçao da feitura de
0,2003,p.111).

ngstori (1997), o processo de rnonitoração
;nitivo, constituindo-se das seguintes etapas:
na qual usualmente trabaihamos;
D no decorrer do trabaiho;

serã obtido por este progresso. (spud NEVES,

de pensarnentos rnuito conscientes vern P
s, que por sua vez, acontecem no piano de
rno por exernpio, a tornada de decisöes

de inforrnaçoes para posterior uso, oferecendo p
ole.
ntes passiveis de acontecerern antes, durante
'idade. Essas experiencias se reiacionarn ao
i situaçoes que viabihze o pensar coerente e

ou de incornpreensão tarnbern se reiaciona a I
que tais experiências conduzern a sujeito a
nseqüência, criar rnecanisrnos para vence-las.
31guns ganhos advindos dessa experiéncia:
u exciuindo outras; rnudar a sua base de
a inserção, da revisão ou da anuiaçao de urna
nhecirnento metacognitivo as observaçOes
rneios, experiências rnetacognitivos a partir de

urn contexto.
Nesse sentido, cornui

urn elo entre a conhecirnento
proporçao que o conhecimento
sobre elas. Pois essa atuação
desse conhecirnento.

0 terceiro aspecto do
(1979) são os objetivos. Estes

corn FiaveD (1987), quando assevera que ha
jnitivo e as experiências rnetacognitivas a
ita a interpretaçao das experiencias e atua
jirã para o desenvoivirnento e a aiteraçao

eio de rnonitorazaçao desenvolvido par FlayeD
ser expilcitos e irnpiicitos, sendo que são eies

ELI
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que estimulam e sustentam o proc
alguem ou escoihido pelo prôprio si

0 quarto aspecto são as
para meihorar e analisar o
compreendidas como estratégias
situaçao, gerando dessa forma, exp
ou seja, quando buscarmos o de
direciona para 0 desenvolvimento
experiências metacognitivas e resul

Na realidade, as estratéq
objetivo, enquanto que as estrate

cognitivo. Eles podem ser determinados por
podendo mudar no acontecer da atividade.
s que dizem respeito as estratégias usadas
ivolvimento cognitivo. Elas podem ser

)gnitivas, quando so insere a análise da
ias metacognitivas e resultados cognitivos,
vimento da monitorizaçao; e, quando se

iltivo teremos estratégias cognitivas, erigindo
)s cognitivos.
cognitivas conduzem ao alcance de um dado

metacognitivas referem-se a avaiiaçao do I
S
	 sucesso dessas estrategias. 	

1

Outra dimensao saiutar que deve ser mencionado sobre a metacogniçao
0 a consciência ou nao dos seus asp ctos. Segundo Fla yeD (1981a, 1981b), apesar
de a priori considerar as experiOnci S como açoes conscientes, em um segundo

S

momento (FLAVELL, 1985), acred
inconscientes.

Para Weinert (1987), a
dos processos cognitivos,
cognitivo.

Jacobs e Paris (1987) car
so ha a metacogniçao, quando o co
controie. Neves (2004) defende que
da consciOncia, tem sua base no uso

Assim, a metacognição é
conhecimento dessa habihdade, de

que as mesmas podem conter aspectos

cognição está no piano da consciOncia plena
o a consciência e o controle do processo

nham nessa mesma direçäo. Eles crêem que
iecimento se dá a partir da consciOncia e do
metacognição mesmo se realizando no piano I
e açöes inconscientes para sua prática.
na ação gerenciada peio individuo, quo ao ter
uvoive mudanças cognitivas no seu fazer, isto

e, eie seieciona, cria, anahsa, muda e l redireciona sua praxe cognitiva, conduzindo a
uma variedade de experiências meta4)gnivas, tanto no que tange a si prOprio, como
as atividades, as metas e as

W)
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3 ARQUIVO E SUA TRANSIçAO NO ESPAO E NO TEMPO: direcionando o
olhar para o contexto da pesquisa

0 fazer pesquisa implica ruma elaboraçao racional que proporciona ao
pesquisador adaptar a natureza a si, transforrnando-a de acordo corn suas
necessidades. Por esta ação, e pssivel desenvolver signilicaçoes, valores e
prãticas, que são validados pela ex eriëncia e aperfeiçoados continuarnente por
meio da (re) construção do conhecim nto.

Nesse sentido, a pesquisa ladquire meandros e contornos que a iriclinam
progressivarnente ao aperfeiçoamentcj das experiencias conhecidas e daquelas que
são cornunicadas. Desse modo, ela 3e institucionaliza, constituindo os lugares de
pesquisa, onde e gerado e aPerfeicoajlo o conhecimento.

Para Alvarenga (1998, p. 3), esses Iugares de pesquisa são o aporte da
produçao do conhecimento:

O conhecirnento cie tifico repousaria sobre urn suporte institucional, sendo
reforçado e acompainhado por outros estratos e práticas sociais, tais coiio a
politica, pedagogia, o sistema de comunicação do conhecimento, incluindo
Os sisternas de edito1aç5o e bibliotecas [ ... ]

Embora a autora elenque i6rias categorias e as analise sob a Otica de
legitirnaçao de urn conhecirnento ge ado, abordaremos aqui, os arquivos por se
constituirem em um dos vieses da pes uisa que desenvolvernos.

Os arquivos podern ser oncebidos como esse lOcus. Pois, quando
pensamos em produçao do conhecirn nto, nOs o considerarnos corno um processo
que abrange a sisternatizaçao do saber, capaz de dernarcar concepçOes e açöes
que se expressarn das mais variadas fDrmas na sociedade.

Advogamos, nesse senti o, que o arquivo se torna produtor de
conhecirnento, a medida que o pesquisador participa desse processo,
contextual izando-o e levando a que fci pesquisado a manter urn diãlogo corn outros
conhecirnentos, ao ponto de estabelcer urna relação interativa e potencializada
corn o melo. Isto, é claro, que envolve' rnudanças nos processos de conhecirnento e
na contextualizaçao social do rnesrno.

For conseguinte, nao pode as nos esquecer que, pelo fato dos arquivos
serern instituiçOes em perrnanente construção, que articularn histOrias locals,
pessoais e coletivas, encenadas p r atores sociais, que par rneio de açOes
concretas, assimilarn, (re) produzern e preservarn o conhecimento.

0
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Inaugurarn-se, dessa for a, possibilidades para criar series nas analises
documentais, articulando interaçoes que proporcionarn o desenvolvirnento de novos
caminhos para a pesquisa.

Assim, cria-se urna abertura de novos horizontes para a pesquisa, na qua[
o arquivo, devido sua responsabilkiade pela jurisdiçao de docurnentos historicos,
torna-se o espaço prOpria de sua r4lizac5o. Dizendo em outras palavras: o arquivo
é urn centro gerador e difusor de corjhecimento.

Bellotto (1989, p. 81)afirn3a que: "[ ... ] a finalidade Ultirna dos arquivos, seu
objetivo malor, e, pois, comprovadrnente, o acesso a informaçao, seja em que
idade documental for e, conseqUenternente, em que ãrnbito arquivistico for." Nesta
compreensao, a funçao básica dorquivo e tornar disponiveis as informaçoes que

•	 estao sob a sua guarda no acervo dckumental.

Assim, esses suportes inLitucionais mantém urna relaçao implicita corn
ramificaçoes e fazeres sociais, corT1preendido aqui como "[..j o que faz corn que
todas as coisas ditas não se acumulbrn indefinidamente ern uma rnassa amorfa, não
se inscrevam, tampouco, em uma lilLaridade sem ruptura [...]." (FOUCAULT, 2008,
p. 147).

Percebe-se que esse stbtus do arquivo não corresponde apenas ao
testemunho da identidade de urn sociedade, nern tampouco corn aquela de
instituição de guarda e preservaç$o dos discursos de um povo; sua atuação
extrapola tais conceituaçoes, para se constituir, ern bases sOlidas, corno locus
aglutinador e gerador de conhecirnento. Nesta condiçao, o arquivo se impOe ao
rnundo conternporãneo como meio k}dispensável para a pratica da pesquisa.

For essa razão, devemo ter consciência que 0 arquivo não é apenas 0
conjunto de urna rnassa documentLi; ele e, sobretudo, a lOgica dele extraida; 0
sentido que lhe deu origem e que e 4xposto

Alérn disso, e imprescind vel que se tenha consciência de urna coisa: o
arquivo e uma realidade cornplexa. Este fator, em si, reforça a necessidade de urn
estudo mais profundo sobre as iormas que regem a Arquivistica. Pois, Os

docurnentos nos dão sornente a cof hecer certo nUmero de traços e de relatos: os
cinicos — as raros — que emergirarn graças a instituiçao arquivo e a sua boa
conservaçao.
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Nesse sentido, a com p exidade do 'sentido' do arauivo reforca a
importância do seu estudo e de
a necessidade de produçao de

Para melhor corn
ocupar-nos-emos, neste presente
conceitos recuperados no arcabou
suas caracteristicas e qualidades.

de investigaçâo histOrica e documental, face!
s corn base documental.

ios a riqueza que podernos haurir do arquivo,
[tub, da sua trajetOria histórica; dos principals
teórico cia area e tarnbem: de seus principios,
ntro do corpo teOrico, enfocaremos, ainda, os

aspectos metodolOgicos do arquivo, tais como a territorial idade e o ciclo vital, que
dao supedâneo aos principios arqu visticos. Por fim, apresentaremos inforrnaçOes
pertinentes ao APEM, tais corno sue historicidade, seus fundos documentais; seu
universo documental e seus instrurientos de pesquisa, a fim de contextualizar o
/Ocusdapesquisa.

3.1 Arquivo: nascença e telas

S

Para tornar possivel a
de construçao do conhecirnento por
nascença e suas teias conceituais.

Em principlo, a génese d
que a escrita passou a "[...] estar ao
2002, p.45).

Corn efeito, a escrita surg
seu cornportamento, suas concepi
humanidade 0 registro escrit022 ga
rnuitos milenios a materializaçao da

Em Silva et al (2002)
singulares no fazer humano, in
armazenar e conservar os registros,

Gagnon-Arguin (1998, p.

nsäo do arquivo corno locus no processo'
cia pesquisa, é indispensável situar a sua

arquivos encontra-se ligada ao momento em
rviço da sociedade humana [...]" (SILVA et al,;

devido a necessidade do hornem em registrar;
s e suas açOes. Nao obstante, no curso da
u meandros e contornos que dorninaram por
mória de um povo.
afirrna que a escrita alcançou dimensOes'

indo, progressivamente, a consciência de
rn a finalidade de usa-los posteriormerite.
)) tambem cornunga de tab nascença, quando'

assevera que:
E so aparecirnento da escrita que remonta o nascimento dos arquivos [...]. Aescrita permitiu produzir obras Iiterárias, mas também serviu a

22 Atualmente, a materializaçao da memôri encontra-se em vários suportes, desde as audiovisuals
ate aos digitais; possibilitando assim, urn universo plural de registro e ate certo ponto, fez corn que Os
registros rnateriais perdessem a hegemonia Jo registro.



administraçao. As:
inforniaçâo que é
essa mesma info
trabaiho utilizadost
pessoas afectas a I

Mas, quando pensamos
registros escritos, no seu contexto
como identificar urn foco Unico so a

Acredita-se que a fase
cerca de uns seis milenios, na der
onde nos palácios e nos templos
ordens para uso das esferas dirigen

Ao nos reportarrnos a
considerar a existência do docu
seus acervos, pelo fato das
pelas leis.

Nestes termos

-J
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im, desde que 0 homern utiliza a escrila para registrar!
)ossIvel seguir a evolução do suporte no qual foi inscrita
rnação, o tipo de informaçao retida, Os métodos de
para tratá-la, bern corno a evoluçäo das funçoes das
estäo dessas inforrnaçoes.

na ideia de reunião e de organizaçao dos
lascente, nos depararnos corn a dificil tarefa:
scrita foi gerada por povos diferenciados?
ibrionária dos arquivos pode ser visuaIzada ha
minada area Crescente Fertil e Médio Oriente,
;e arrnazenavarn registros das mais diversas

(SILVA et al, 2002).
sas sociedades pré-clássicas, ha do se
:3 de ordem jurIdica em major quantidade em
serem portadores de um singular interesse

imperativo salientar quo esses documentos
eram armazenados em ambientes de acesso bastante limitado em virtude de sua
importância, estigmatizando-os sob a dirnensao de tesouros ou do santuários.

Particularmente, uma
organizativa, concerne ao paläcio
acharam vãrias tabuinhas sobre o
totalizando, aproximadamente,

Esso é um periodo de

; mais notäveis descobertas, sob a Otica
Ebla, ha cerca do mais de vinte anos, em que
indato do três soberanos do seculo XXIV aC,
ta e cinco anos, todas em escrita cuneiforme.

notáveis. Mas, visto doutro ãngulo, é dificil
de procisar corno eram organizados.Pode-se afirmar, corn certa margem, que eles
possuiam condiçOos prirnordiais do
nUrnero considerável de papiros cr
citar o

[ ... ] de Amarna,
XIV a.0 [ ... ].
irnportantes ink
sacerdotal que a

23 Sob urn ponto de vista generalista e cia
sendo ![..•] qualquer elernento grafico, icc
expressa. E o Iivro, o artigo de revista ou jon
a Iegislaçao, a estampa, a tela, a escultura,
utilitário etc. Enfirn, tudo o que seja produzidc
artisticas pela atividade hurnana.", ou seja, o
se expressa atraves dos mais vaniados meio
esculturas, literatura, poesia, Iivnos cientificos

açao e, sO por isto, foi possivel que urn
aos nossos dias. Dentro elos podemos

le se encontrou irnportante cornespondencia, do século
miplo funeranio de Néfeninkaré-Kakai (Abusir), corn
açöes sobre a vida econômica da cornunidade
inistrava, e o do tempo de Medinet Habu. Este Cjltimo,

;ico, Bellotto (2004, p.35) conceitua docurnento corno
ogrOfico, plástico ou fOnico pelo qual o hc;'mern se
i, o relatOrio, o processo, o dossie, a correspondencia,
fotografia, o filme, o disco, a fita magnética, o objeto

por razOes funcionais, junidicas, cientificas, culturais ou
locurnento e, pois, obra humana, produto hurnano, que
sirnbOlicos: peças de teatro, flirnes, televisào, pinturas,
filosofos, artigos de revistas e jornais etc.

0
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de origern igualn nte funeréria, foi mandado construir na xx a dinastia por
Ramses III. (SID eta!, 2002, p. 54).

Na Antiguidade, Os
	

demoraram a thspor sua documentaçao oficial
de forma organizada, sendo isto 	 icretizado somente em 350 a.0 e marcando,j
segundo Schellenberg (2006, p. 25),a provável institucionalizaçao dos arquivos:

Os arquivos comb instituiçào, provavelmente tiveram origem na antiga
civilizaçâo grega. 'Jos séculos V e IV aC., os atenienses guardavam seusi
documentos de valor no templo da mae dos clauses, isto é, no Metroon, Fjunto a corte d@ justiça na praça pUblica em Atenas. No templo
conservavani-se c  tratados, leis, minulas da assembléia popular e demais
documentos oficials. Entre outros, havia o discurso que Socrates escrevera
em sua prOpria 1efesa, manuscritos de peças de Esquilo, SOfocles e
Euripides e as Iiskas dos vencedores das olimpiadas. Esses documentos
foram conservado e transmitidos desde os tempos primitivos, ate talvez 0'
século III da era ristã, na forma de robs de papiro. Embora näo sejari
atualmente guard dos em arquivos, a sua preservaçâo inicial ocorreu em
tais instituiçOes.

E interessante pontuar 9ue, nesse momento, o termo arquivo recebe
várias denominaçoes, como: nombphylakion (guarda das leis), charto,:Mylakion

(guarda dos papiros), dentre outros não repousando ainda, sob o termo archeion,'
palavra a qual mais tarde será den y do.

Na Roma Antiga a criaqct o dos arquivos se deu em contexto similar ao
das cidades gregas. Entretanto, I z-se necessário evidenciar que os romanos
dorninaram a arte da organizaçao a quivistica em funçao da sua praticidade e o do
valor que os arquivos agregavam a E dministraçao do lmperio.

Devido a importãncia qi 1Je os romanos atribuiam a organização dos
arquivos, foi que se cniou "[ ... ] o e tatuto do arquivista (tabular/us), conferindolhek
atribuiçOes no ärnbito da conserva ao, reproduçao e validaçao dos documentos,
prescrevendo em certos casos, as condiçOes de acesso [...]" (SILVA et al, 2002,
p.67).

no, será marcada pela produçao e preservação
ental. A proporção que esta documentaçao'
precisar de repositOnios especials, Os arquivos,
as, com catálogos, indices [ ... ]" (BURKE, 2003,

foi marcado por urn cenánio de inflexao. Corn a1
tornou-se propriedade pnivada, conduzindo

)pnios ou em bibliotecas especiais. Conjugado:

t

A Idade Media, por seu
de um considerável volume
crescia "[.] os registros passaram

corn guardiaes especiais, os arqui
p.127).

0 inicio da Idade
irtvençao da imprensa, o
seu armazenamento em prédios pi



so

corn este fato, a Estado passou	 centralizar e, ate mesmo, apropriar-se dos
documentos que eram produzidos.

Nesse cenário, a Igreja da Contra-Reforrna tornou-se a pioneira ern
manifestar interesse pelos arquivos Jo Vaticano:

[...] Entre Os pa
arquivos do Vat
criasse urn arq'
organizaçao de
GregOrio XIII p
permisso. Em
(BURKE, 2003

do periodo, trés manifestaram interesse particular pelos
io. Em 1565, Pio IV pediu que o cardeal bibliotecario

e no ano seguinte uma bula papal deterniinava a
quivos de documentos de cada diocese. Em 1591,
iu a consulta de documentos no arquivo sem sua
M2, Paulo V fundou um arquivo secreto especial.
28).

S

No século XVIII assistiu-de urna nova fase para os Arquivos. Segundo
Jardirn e Fonseca (1992, p.24-25), fi corn a Revoluçao Francesa que se instituiu o
prirneiro Arquivo Nacional:

Criada inicialmente como arquivo da Assembleia Nacional, foi transformada
em 1794, no estabklecimento central do Estado frances. instituiu-se, assim,
pela primeira vez, uma administraçao organica para cobrir toda a rede de
repartiçOes püblica 3 acumuladoras.

A Revoluçao Francesa é 	 Ia urn marco para a Arquivistica. Pois,
a partir de então se reconheceu a irn 	 da docurnentaçao para a sociedade e,
por essa razão, se possibilitou:

1.Criaçao de uma ädrninistraçao nacional e independente dos arquivos.
2.Proclamaçao do xincipio do acesso do pUblico aos arquivos.
3. Reconhecimentc$ da responsabilidade do Estado pela conservaçao dos
documentos de valf r, do passado. (ScRELLENBERG, 2006, p.27).

Sornente depois de urn século e rneio da criação do Arquivo Nacional na
Franca que os Estados Unidos da AIfierica por rneio da ediçao de urna lei, criaram
urna instituição do rnesrno gênero (1938).

No decorrer do século (IX vários esforços foram direcionados corn
finalidade de criar arquivos. Contu'
Arquivos PUblicos, instituida ern U
Arquivo Nacional. A autorizaçao foi
corneçararn a edificaçao do prédio.

No Brasil, de acordo corn
expansao ultrarnarina e o conseq(
Contudo, corno esse sistema nâo

somente ern 1910, que a Cornissao dos
solicitou ao Congresso a criaçâo de urn

Ia em 1912, rnas sornente em 1933, que

ar (2006), Os arquivos foram erigidos pela
estabelecimento dos portugueses aqui.
I êxito, foi necessario mudar a polltica
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colonial metropolitana, tendo como
Governo Geral em Salvador.

Essa decisao gerou
documentos: a privada, sob a gestao
parte, em Portugal, e, a pübiica, aloc

Entretanto, o caminho 14

satisfatOria, ao contrário "[ ... ] o evoli
precario, sem maiores
canto vago para juntar papéis cujo
2006, p. 43).

Essa instituição, no Brasi
politico nacional. Ela nasceu corn o
recem4undado e consolidar a DrODI
continente republicano. Segundo E
de um caminho que conduzisse o
arquivo corneça a sua historia. No c

Os primeiros arquiv
açao cotidiana, em
estruturas de goveri
das necessidades d
se ampliava. Mas 0
tâo-somente as con
documentos comprc
terras, registros fisc
pUblicos, mas ape
burocracia estatal.

Essa afirrnaçao não deixa
tinha um intuito probante: seus docur

de decisão: o estabelecimento de urn

frentes no que tange ao acumulo de
is capitäes-donatarios, instalados, em grande
na sede do Governo local e metropolitano.

ado pelo arquivo nao se deu de forma
dos depOsitos de arquivos deu-se de modo
s, ocorrendo ao acaso onde houvesse urn
mite ja havia se encerrado." (BACELLAR,

foi urn instrurnento que viabilizou 0 projeto
)jetivo de fortalecer as estruturas do Estado
ideia do regime monárquico dentro de urn

liar (2006, p. 64) foi num contexto de busca
is ao progresso e a civilizaçâo que 0 flOSSO

deste autor,
reals ou senhorials surgem, portanto, como fruto da

ii acümulo nem sempre organizado. A medida que as
P cresciam, cam o aumento do corpo de funcionarios e
cobranças fiscais, o depositar de documentos também
ue importa e qua tais depOsitos ou arquivos atendiam
iltas do próprio carpo administrativo, qua recorria aos
atOrios de suas atividades: concessães de titulos e
s, correspondéncia. Nâo havia o carater de arquivos
as de arquivos de serviço, internos a crescente

rn para dUvida. A edificaçao do arquivo
visavarn atender aos fins administrativos

da nação recérn-fundada. Para enten ermos o que se está objetivando no Brasil de
entao, é necessário lembrar, de forma bern breve, de algurnas ideias que passararn
a ser veiculadas a partir da Revoluça Francesa. E cam a queda da rnonarquia na
Franca que acontece advento do Estabo de Direito e, conseqüenternente, a criação
do rnodeio de soberania nacional. Pan esta nova ordem, os revoiucionánios adotam
Os princIpios de responsabilidade, garantia, eficacia e justiça. Essa nova
mentalidade gestada na Franca vaiinfluenciar decisivarnente na rnudança da
concepção da instituição arquivo dentr4, e bra do Brasil.

0
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[-Se a dupta dirnensao da instituição arquivo.1
dos cidadaas e, do autro, coma responsáveh
ía do passado da naçao, transformando-se

enfarcarmas é a arigern da patavra arquivo.

S

De forma bern sutil,
De urn lado, coma garantia dos dirE
pela conservaçaa e geração da rn
em objeto de investigaçao.

Outro aspecto pertinente

Na verdade, nao ha urn cansenso sabre a assunta. Para alguns teOricos (Paes,'
2007; Schellenberg, 2006; Gagnon Arguin, 1998; Duranti, 1993) a sua origem &
proveniente do termo grego archei ii, que significa palácio do governo, setor de
documentos, depOsito de documentos originais.

0 prefixa arch tern co o significado autoridade, comanda. A sua
utilizaçao varia pasteriormente. Fi a, parérn, estabelecido que as documentas
adrninistrativos fazem parte de todas as épocas. Eles regern as relaçoes entre osj
governos, as organizaçoes e as pes oas.

Para Peters (1983), a pal vra arquivo, de fata, e de origem grega arché,

que significa "[. . .J corneço, ponto de partida, principia, fundamento; rnando, poder,
autaridade; cargo, magistratura; imp4-io, reino" (p.84).

Ja Rarniz Galvao (1909 apud PAES 2007, p. 19) "[..j o corisidera1
procedente de archivum, palavra de origem latina, que no sentido ant igo identifica a
lugar de guarda de dacurnentos e auros titulos."

A Associaçao dos ArqL
Manual de Arranjo e Descriçao de

[...] 0 conjunto
recebidos Cu pr
Cu por urn de
destinam a øerr

Holandeses (1989), par meia do Prirneiro
uivos, concebe arquivo corno:
docurnentos escritos, desenhos e material impresso,
:idos oficialmente por deterrninado Orgäo administrativo
funcionários, na medida em que tais documentos se

cer na custOdia desse Orgào Cu funcionário. (1960, p.9).

Essa ultirna conceituaçao ios direciona uma anälise do periodo histOrico,
que era o momenta em que se bus ava recuperar os documentos na Europa pós-
Napoleao. Ademais, ela enfatiza que a constituiçao do arquiva e fruto de
docurnentos oficiais recebidos e p oduzidos. Tal consideraçao, de acordo cam
Rodrigues (2004, p.30): "[...] sugeriria urn direcionamento do conceito para as fundos
de arquivo das instituiçOes pUblicas [. 3."

Entretanto, ha de se ress Itar que tat conceituaçao tambem contemplau
as arquivos privados, conforme evide ciarnos a seguir.

Os Orgäos administratjv s e as empregados de entidades pnvadas
também podern originar urn arquivo: [ ... ] pessoas juridicas de direito civil, tais coma I

ii
I
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conventos, hospitais, confrarias, socièdades e associaçOes [ s .. ] as próprias pessoas
privadas é dado possuirern arquivos. (MANUAL DE ARRANJO E DESCRI(;AO DE
ARQUIVOS, 1960, p.14).

Notamos assirn, que o 3rquivo assurnia o significado de local de
armazenamento das palavras e dos 1 feitos do poder corporificados sob forma de
documento. Contudo, urge pontuarnos aqui, que 0 conjunto formado POE esses
documentos, fruto das atividades or$nizacionais, assurniria tambem, a designaçao
de arquivo.

Na atualidade, o termo
advindos de fazeres institucionais ou
pUblica ou privada. Ternos, assim,
documentos e como a reuniao de

rquivo designa o conjunto de documentos
articulares em razäo de urna rnissão, seja ela
arquivo corno o local de armazenarnento de
ocumentos oriundos de urna atividade seja 1S

institucional seja de urn deterrninado

A conceituaçao de arquivo é tarnbérn tratada na Lei 8.159 (1991, p. 2),
que dispOe sabre a politica de arquivos pUblicos e privados, concebedo-os coma urn:

[ ... ] conjunto de docymentos produzidos e recebidos por ôrgäos pUblicos e
entidades privadas $rn decorrencia do exercicio de atividades especificas,
bern como por pess4as fisicas, qualquer que seja 0 suporte da informação
ou a natureza dos ddcumentos.

E urna conceituaçao, inidialmente, estabelecida nos parärnetros de
produçao e recebimento de docurne tos a partir dos fazeres desenvolvidos por
instituiçoes pOblicas, privadas ou de pessoas fisicas e direcionada a atender as
dernandas das atividades que a geraram.

Contudo, percebemos que nas entrelinhas dessa conceituação que a
docurnentaçao produzida assume arqs de condiçao indispensavel na confluenciaS
dos objetivos que a gerou.

No Oxford English Dictio
significado: "E ... ] a) lugar onde são ç
docurnentos de irnportãncia; e, b
preservado." Este entendirnento, pore
35). Pois, segundo esse autor (2006,
'arquivos' que possa ser considerada I
que seja preferivel as dernais."

Advogamos de tal postu
arquivo e condicionada pelo rnodo c

y o termo archives assume urn duplo
rdados os docurnentos pUblicos e outros
registro histOrico ou documento assirn
será refutado por Schellenberg (2006, P.
40), '[...] nao ha urna definiçao do terrno

d, que deva ser aceita sem rnodificacoes e

por acreditarrnos que a conceituação de
io se faz usa desse espaço, ou seja, a sua

S
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conceituaçao e refiexo do rneio so
lo e condicionada pelas rnudanças

Dentre as fatores
antes erarn visto corno aspectos d
são mais. Urn exernplo cotidiano e
que conduzern o arquivista a refle
ospaço OU custo, rnas pela prolixida

que o gerou, bern corno a forma do interpretá-
interferirarn ou interferern noste rneio.
es encontrarn-se os suportes utilizados, quo
rrninantes do arquivo. Hoje, no entanto, não
surgirnento dos documentos elotrOnicos, ern
quo as documentos não são avaliados pelo
de inforrnaçoes (MENNE-HARITZ, 1994).

.

Assirn, Schellenberg	 p41), tern a convicção de quo o arquivo pode
ser definido corno:

[...] as documentosi de qualquer instituigâo piblica ou privada qile hajam
sido considerados qe valor, merecendo preservaçäo permanente para fins
de referenda e de Oesquisa e quo hajam sido depositados Cu seIecionados
para depOsito, num rquivo de custOdia permanente.

A esse conceito a autor
e a custôdia. Adernais, e pate
preservaçâo dos docurnentos, que i
inorentos aos processos de desonv'
irnpulsionarn expressoos diversas qt
oficiais, da tornada do decisao corn

scenta a analise/avaliaçao da documentaçao
sua preocupaçao corn a consorvaçao e

ipulsiona, na prética, expressOes diferentes
virnento da docurnontaçao. Na prática, isto

nurna combinaçao prlmária dos discursos
urna cornbinaçao secundária dos discursos

oficiais corn as fontes de pesquisa.

Essa conceituaçao quo lev{3 ern considoraçao a porquê da existência da
docurnentaçao, born corno de sua prservação. Pois, a criaçäo do docurnentos não
so realiza no acaso, mas e fruto 	 necessidade ou de algurn objetivo o a
preservação advinda do razOos ofic 	 ou culturais, a que ultrapassa as causas de

S
	 sua criaçao.

Alérn das jâ citadas,
encontrada no Manual de Wolfgang

[ ... ] a canjunto de
ou de negOcios
conservaçâo perr
do passado. (LEE

Nosta cornproonsao, o
documental para a tornada de
da ostrutura organizacional e portador

o a conceituaçao do que seja arquivo,
3ch, que o especifica coma:
is e documentos que promanam de atividades legais
uma pessoa fisica ou juridica e se desUnam a
ite em determinado Iugar coma fonte e testemunho
1953 apud ScHELLENBERG, 2006, p.37).

uivo e muito rnais do que urna produçao
ele e considorado coma ospaço participanto

lo urna histOria vinculada a roalidado.

0
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0 conceito elaborado po Rousseau e Couture (1998, p.284) prende
arquivo a qualquer estágio do ciclo c e vida do documento. Percebemos ainda, que
M a substituiçao da palavra docume tos por informaçao:

o conjunto das informaçöes, qualquer que seja a sua data, natureza Cu
suporte, organicam nte e automaticamente reunidas por uma pessoa fisica
ou moral, pUblica ou privada, para as prOprias necessidades da sua
existência e 0 execiclo das suas funçOes, conservadas inicialm '3nte pelo
valor primário, ou seja, administrativo, legal, financeiro ou probatôrio,
conservadas depois pelo valor secundário, isto e, de testemunho ou, mais
simplesmente, de ir formaçao geral.

Cook (1998, p. 131) ac escenta, ainda, que "[...] os arquivos são
evidencias das transaçoes da vid humana, seja ela organizacional, e, porj
conseguinte, oficial, seja individual, e, portanto, pessoal.", isto e, e urn espaço
multifacetado, aflorado conforme o es )ago-temporal ern que esté inserido.

No tocante a essa	 ;ão, o autor chama a atenção para alem dos
arquivos administrativos,
pessoas tambem, ao longo da vida,
momentos especiais, seus relacioi
profissional, educacional e financeiro.

Essa acurnulaçao de doci
gostos, valores e hábitos de quem
depOsito de dados, de ideias e
instrumentaçao para que os individ'
coisas novas, baseadas nas expe
obtiveram êxito.

Nessa cornpreensão, arq
conjunto de papéis e material audi
obra/atividade de estadistas, POP
profissionais, cientistas, escritores, E

Podemos assim dizer q
interesse para as pesquisas nos can
ainda, documentos originais pertenc
descobertas ou enriquecirnentos para
social.

Os arquivos pessoais ou privados, em as
umulam documentos que dao conta de seus
'nentos familiares, pessoais, de interesse

entos constitui a trajetOria de vida e reflete
guardaram. Adernais, ela não é meramente
)eriências, mas, sobretudo, provedora de
sejam capazes de repensar, criar e construir
cias que derarn certo e naquelas que não

pessoal pode ser conceituado como "[i o
ual ou iconográfico resultante da vida e da I
s, administrativos, lideres de categorias
as etc [...]." (BELLOTTO, 2007, p.266).
são retratos de vidas que surtem algum
)5 em que desempenharam suas praxis, ou I
Les a pessoas que se pesquisados, trarão
campo cientifico, cultural, artistico, politico e

Por essa razão, nOs concbemos o arquivo como sendo um espaço
I	 dinâmico, constituido de concepçoes fazeres construidos no acontecer de açOes
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necessárias que garantam a
organização, de uma pessoa
conseguinte, referencias, ident

Assim, o arquivo e
determinado fim. No afa de atingir E

de urn lado para outro ate chegarem
Conforme Ducrot (1998,

;äo de atividades predefinida(s) seja de uma
ou juridica ou de familia, deterrninando, por
sociais, politicas e culturais.
do pelos documentos gerados para curnprir
se objetivo, eles tramitarn dentro da instituição
0 local de guarda, ou seja, ao arquivo.
160), 0 que forma urn acervo documental são:

[ ... ] alem dos docuteritos escritos de tipo tradicional, pertencem a urn fundo
de arquivo os ctrtazes, mapas e plantas, desenhos e croquis, as
fotografias, as gravaçOes sonoras, visuals ou informáticas, as fumes etc.
que nasceram cono que automaticamente da atividade quotidiana de uma
pessoa e que escibrecem ou completam as outros documentos que essa
pessoa produziu nd ârnbito de sua atividade.

Na verdade, urn fundo	 e fruto da corre!açao existente entre os
rnotivos que geraram o docurnento e rnotivos que 0 preservaram.

Segundo o Manual	 da Associação dos Arquivistas (1960 apud
SCHELENBERG, 2006, p.128):

Arquivo (fundo) e cb conjunto de documentos escritos, desenhos e material
impresso, recebi$s ou produzidos oficialmente por determinado orgao
administrativo ou or urn de seus funcionários, na medida em que tais
documentos se dedtinarn a permanecer na custOdia desse Orgao.

Estã é urna definiçao 	 em que ye o fundo arquivistico sob urn
corpo adrninistrativo ou urna pessoa 	 ou juridica, cuja organicidade advérn das
funçOes que o geraram. Estes comi	 es vêm enfatizar o papel decisivo que o
fundo arquivistico imprirne para a orc 	 no acurnulo documental.

Assim, podernos dizer que irn fundo arquivIstico é urn sitio arqueolOgico a
0	 se decifrar, identificar, nornear, analisr e descrever, corn o objetivo de garantir sua

organicidade, sua integridade fisica a disseminaçao de inforrnaçoes extraidas de
seus elementos e expondo-as em cc içães de apresentaçao e uso.

3.2 0 olhar uno e mUltiplo sobre o I 6rquivo: expressão de sentidos por rneio dos
seus principios, qualidades e/ou carackeristicas

Ha ainda outro elernento a
as práticas nos arquivos. São os

24 Para JapiassO e Marcondes (2006, p.
fundamentos do conhecimento; segundo 0

destacado, que guarda relaçao direta corn
s24 arquivisticos. Estes "[...] constituern

principlo concerne nas '[ . 3 causas primeiras,
é preciso começar pela busca dessas causas
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marco principal da diferença e 	 a arquivIstica e as outras 'ciências'
documentaria." (BELLOTTO, 2002, 	 Sao trés principios que se relacionam
entre si: principio de respeito aos fu	 principlo de proveniOncia e, o principlo da
manutençao da ordem original.

0 primeiro princIpio arquivçstico e o de respeito aos fundos (respect des

fonds). Este termo cunhado pelos i4nceses, conforme salientado nas lnstruçoes
para a Ordenaçao e Classificaçao dos Arquivos Departamentais e Comunais
(municipais)25 (SCHELLENBERG, 1980).

Nessas instruçOes foi det rminado que a organização dos documentos
deveriam ser por meio de todos os dccumentos oriundos de uma instituição, de uma I
familia ou de urn individuo (SILVA et al, 2002). Mas, apesar da ediçao dessas

S
	

instruçOes, o principio de respeito abs fundos nao foi posto em prática corn rigor
(SCHELLENBERG, 2006), pois o que se constatou foi o agrupamento dos
documentos oficiais segundo a nat	 das instituiçoes. Tal prática gerou a junçäo
de docurnentos de diferentes Inst	 s corn funçOes sernelhantes num rnesrno
fu ndo.

Duchein (1982, p.14), condebe o principio de respeito aos fundos corno o
que mantern os documentos "[ ... ] de urna administraçao, de urna instituiçao ou de
urna pessoa fIsica[ ... ]" juntos, sem alt rar a sua origem.

Assirn, tratamos de sublinhar, por meio dessa conceituação, que o
principio de respeito aos fundos, pri4ia pelo respeito a origern e/ou integridade do
conjunto documental e não pela
origem diferente.

0 segundo princIpio,
proveniencia, que fundarnenta a ret
mesma instituiçao ou farnilia "Princ
urna instituiçäo ou de urna pessoa

fragmentaçao ou junção a documeritos de

menos importante, é 0 principio de
de todos Os docurnentos oriundos de urna

segundo o qual os arquivos originãrios de
em rnanter sua individualidade, não sendo

primeiras, isto é, dos principios; e estes pri
claros e evidentes que 0 espirito humano n
deles que dependa o conhecimento das 01

elas, rnas näo reciprocaniente elas sem ele
urna ciéncia, ao serem deterrninados, dâo r
expansao desse fenomeno.
25 Termo originArlo e Instructions pour
départementales et communales.

;ipios devem ter duas condiçOes: uma, que sejam tao
possa duvidar de sua vakdade [ ... ]; a outra, que seja

as coisas, de sorte que possam ser conhecidos, sern
Entendemos assim, que os principios do fenomeno de
;paldo e segurança aos fundamentos que propiciam a

use em ordre El Le classement des archives

0
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misturados aos de origern di
BRASILEIROS, 1996, p.61).

Alguns teóricos (DUCHEI
principio como sinOnimo do princip
ressaltar que o princIpio de proveniE
dos fundos do arquivo e o princip
integridade e a ordem original do doe

Gagnon-Arguin (1998, p

"(ASSOcIAcAO DOS ARQUIVISTAS

1986 dentre outros), concebem o referido
de respeito aos fundos. Entretanto, é born
ia está voltado para atribuiçao da identidade
de respeito dos fundos busca preservar a

assegura que o principio de proveniência:
" [..j consiste ern deixar agrupados,ern os misturar corn outros, Os arquivos [.1
provenientes de uma adminjstracaoj de urn estabelecimento ou de urna pessoa
fisica ou moral." Ern outras palavras,e o principio que torna o conjunto documental

S
	 urn arquivo, pois os outros documentps são coleçoes de docurnentos que passaram

por urna seleçao.

Entendemos que, esse pri
documentos do conjunto original a q
seio do fundo, pois estariarn rornpen
produçao documental e estariarn ta
arbitrariarnente.

Isso acarretaria danos,

orienta aos arquivistas a não tirarern Os

pertençam ou rornpam sua ordern inicial no
corn uma cadeia natural gerada no liuxo da
em, distribuindo-os entre ternas escolhidos

os docurnentos não devern ser tratados

S

isoladamente Segundo urn quadro rnfrOdico, e sirn ficar agrupados em seus fundos
de origem, ou seja, arquivos que povèm da rnesrna entidade, repartição. Orgão,
pessoa, farnilia, empresa etc. E, asLim, o princIpio que atribui so arquivo a sua
identidade, a sua singularidade.

0 terceiro principio e de manutençao da ordern original, cujas raizes
advem do ano de 1867 por Francesco Bonaini por rneio do seu rnetodo histOrico.
(SILVA et al, 2002). Esse principio p4 ssibili ta permanéncia dos docurnentos em seu
contexto de criação e desenvolvimen

A esse respefto, Duranti (1
Näo ha dUvida
arquivistica, respe
de vista externo) e
sob o ponto de vi
administrative dos

de inter-relaçoes dos documentos.
14, p.57) destaca que:
que as dois principios fundamentais da ciOncia

aos fundos (ou principio da proveniência sob o ponto
speito a ordem original (ou principio da proveniëncia
interno), enfatizam a impartãncia central da origem

istros. (grifo do autor).

Para essa autora, o prin1pio da proveniência e visto sob uma ôtica
interns do fundo arquivistico, segun4 a qua!, as relacoes entre 0 fundo do arquivo e

0
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quern o gerou determinarn a sin(
individualmente do fundo corn a a
docurnento ern que "[ ... ] a rnanute
a identificaçao dessa relaçao [ ... }."

Esse conjunto de
caracterIsticas 26 dos arquivos e
naturalidade ou curnulatividade e a
urn todo, e a irnparcialidade, a
documentos arquivisticos.

A naturalidade ou curnu
de urn arquivo se forma, isto é,
acurnulaçao natural de docurnentos
seu criador.

0 processo de
natural de docurnentos no
para tanto, urna escolha a principlo
ern bibliotecas, museus e centros de

Para Rodrigues (2004),
curnulativo do arquivo nâo e
refere-se ao fato dos docurnentos
(p.46).

Outra caracteristica é a
docurnento corn a açäo natural q
Isso significa, entäo, que ao se
produtor ou suas inter-relaçOes, rr
seus documentos." (RODRIGUES,

Tornando por base esta
a organicidade se faz presente por
atividades que o produzirarn, deterr
26 Para alguns autores (BELLOTTO, 2002;
dos arquivos e dos seus docurnentos são
acréscimos posteriares advindos das nec
adotamos os conceitos de caracterIsticas
p.20) em as "[ ... ]caracteristicas' são in
caracteristicas' que, nào sendo indispensa
positivo [f'. Assim, não vemos cornprornc
outro.

Jade do fundo e a relaçao dos docurnentos
Je que o criou defini a singularidade de cada
da ordern original, por tanto, é o que permite

DRIGUES, 2004, p.25-26).
os e seguido de algumas qualidades ou

seus docurnentos. Dentre estas, ternos a I
janicidade, que caracterizarn o arquivo corno
idade e a unicidade que estâo presentes nos

dade diz respeito a maneira como urn acervo
e processo de formaçao ocorre através da
ebidos ou distribuidos, fruto de uma ação do

de urn arquivo caracteriza-se pela geração
das práticas do seu produtor. Nao havendo
urna forrnaçao artificial conforme se realizarn?
curnentaçao.
caracterIstica natural atribu Ida ao processol
da espontaneidade "[ ... 1 Esse terrno naturall
n acurnulados a medida que são produzidos." P

Esta espelha a inter-relaçao do
o gerou, forrnando urn conjunto orgânico "[ ... ] I

Jificarern as funçOes, atividades e tarefas do!
9ca-se tambern 'o todo' e as inter-rela(,.Oes dos
)4, p.47).

de Rodrigues, podernos evidericiar que
io do elo estabelecido entre o documento e as
ando, por conseguinte, o seu sentido. 	 I

JRANTI, 1994 e outros), as caracteristicas e qualidades
)ncebidos corno principios, que na realidade, eles são
;idades práticas e politicas do arquivo. Neste trabaiho
qualidades sob o ponto de vista de Rodrigues (2004,
isecas ao objeto e que as qualidades são aquelas,
s para a sua conformaçao, identifica no objeto urn valor}
nento do fundo de urn arquivo no uso de urn termo ou
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Beflotto (2002, p.21) considera a organicidade coma "[...] a qualidade
segundo a quai os arquivos espelha4 a estrutura, funçoes e atividades da entidade
produtora/acumuladoras em suas reIçoes internas e externas.", caracterizando-se
deste modo, pela multiphcaçao indivisveI das reiaçOes.

A imparciandade dos doc9mentos arquivisticos reside no fato de que, a
nascença de urn documento nâo buspa protagonizar as interesses de seu criador e
nern do pesquisador que a utilizará n4 futuro.

A imparciaUdade sustenta postura de que a criação de urn docurnento
arquivistico está vinculada aos	 de uma atividade, ou seja, traduz coma a
exteriorizaçao de uma ação, sendo	 reflexo imparcial dessa atividade:

Imparcialidade (em
para dar contas' a

•	 de acão e relativos
pelo fato de que s
2002, p.52).

sua criaçao): derivada do fato de que não foram criados
posteridade. Os documentos administrativos são meios
a determinadas funçOes. Sua imparcialidade explica-se
o relativos a determinadas funçOes [ ... ]. (BELLOTTO,

•

A imparciandade
desenvolvida, que possibilitou a c
urn primeiro piano, o espeiho fie]
sern quaiquer intençao de se trans

Outra caracteristica dos
é a autenticidade. A autenticidade
vista que esta se reiaciona a

Visando a garantia da
seu produtor, o rnantenha sob sua
ininterrupta (JENKiNSON, 1965).
significado, que por sua fez, perrnil

No tocante a perda das
p.14) sinahza sua consequencia i

assirn, a força da necessidade de uma ação
10 do documento de arquivo, reproduzindo em
fazeres de urna instituição ou pessoa fisica,

em urna fonte histOrica.
de arquivo que deve ser destacada

o existe sem a preservaçao da imparcialidade,
do documento no fazer de uma atividade.

cidade do documento é necessário que o
dia por urn determinado tempo, de forma,
prática possibiiita a conservaçao do seu

a inter-reiaçao da documentaçao.
dos documentas, Camargo (2003,

Se Os documentosde arquivo são desprovidos de autonornia, isto O, retiram
sua autenticidade das relaçôes que mantém corn as demais urildades que
integram o conjurto, dentro do principio de consignaçao que 0 rege,
qualquer intervenço no sentido de romper seu equilibrio originário acaba
por irnplodir' o pr64wio arquivo.

A reiaçao direta de urn de arquivo com 0 outro possibiiita o
diãiogo de significados. Caso isso n aconteça, ocorre a auséncia de autonornia do
docurnento, enfocado peia autora su
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Jenkinson (1965), por
permanente estão sob custOdia
atribuindo a esses documentos
possibilidade de alteraçao.

A unicidade e outra

A unicidade pray
lugar üriico na
universo docurne
grupo ou em outri
complexo das st
(DURANTI, 1994,

vez, destaca que os documentos de arquivo
e para a disseminaçao de informaçao oficial,
autenticidade, eximindo-Ihes de qualquer

presente nos documentos de arquivo:

I do fato de qua cada registro documental assume urn
rutura documental do grupo ao qual perter'.ce e no
1. Copias de urn registro podern existir em urn rnesrno
grupos, rnas cada cOpia e Onica em seu lugar, porque 0
LI!lacOeS corn outros registros e sernpre Onico [..j.

Essa conceituaçao poe erh yoga a irnportância do contexto no qual urn
docurnento estã inserido, pois e essi contexto que determinara 0 seu significado. A

•	 unicidade repousa assim, no agrega4iento de valor atribuldo ao contexto 0 qual urn
docurnento se encontra, mesmo q
significado corresponde ao locus qu

Corn efeito, a unicidade
consonãncia ao seu conjunto doc
alocado em lugares diferentes da
assim duplicidade e, por conseqü

3.3 As dimensoes

arquivIsticos

este seja uma cópia de urn original, o seu
cupa no conjunto documental.

a ao documento o seu carãter peculiar em
1, independente, dele ser urna cOpia e estar
ra documental de urn mesmo fundo. Não ha

o descarte de urn desses documentos.

do arquivo: 0 evocar dos principios

E irnportante tarnbem destcar, que para a organizaçao de urn arquivo ha
de se levar em consideraçao algu 5 dos seus aspectos metodolOgicos, em que
ressaltam os seus principios b silares. Dentre esses aspectos temos a
territorialidade e o ciclo vital dos doc mentos.

Aterritorialidade, segundo1 a obra TerminologieArcthivistique (1974, p. 52
apud GAGNON-ARGUIN, 1998, p. 5) e a "[...] principio segundo o qual as arquivos
pUblicos, prOprios de um territOrio, s quem o destino deste Ultimo."

Gagnon-Arguin (1998, p. d2) explica ainda que:
No inicio, este pr!lncipio não releva da arquivistica, rnas sirn do direito
aplicado a propri4ade. E para exprirnir o seu direito que o vencedor exige
ao vencido a depoiçao dos docurnentos relativos as terras conquistadas no
rnornento da assirfatura de uma rendiço ou de urn tratado de paz. Cam o
tempo, a outorga dos docurnentos e urn pals generalizou.se a todas as
actividades de traqsrnissãa de jurisdicao au de transferencia de mandato.

a]
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Nesse particular, a	 lidade prevë que os arquivos ernanados de
urn deterrninado territorio pertençarn, Ide direito, a sociedade que Ihes deu origem e
que devern ser conservados e øreser, 	 no local onde foram criados.

0 outro aspecto a ser 	 vado no tratarnento de urn arquivo e 0 ciclo

0

.

vital dos docurnentos, que tern a
Mundials, ern funçao do exponenciE
então, aliado ao relacionarnento ora
docurnentos conduzem a arquivistica

Esse acontecimento signifi
de ciclo vital dos docurnentos.
administrativos e de testemunhos da
duas idades de docurnento. De urn
A adrninistraçao, de outro, os que
investigar o passado [ ... ]" (NEGREIR

Corn a aceleraçao da prc
tornou-se necessärio o surgirnento dc
Fol, então, erigida urna idade int
relacionadas ao documento arciuivisti

Ao estabelecer as trés id
patenteou que a frequencia do us'
arquivistica e que define a sua fase

Todavia, entes de tecern-
idades, faz-se necessário, a priori, en
e considerado valor prirnário e yak
(2006, p. 180) e quern nos ajuda rnuit

Os docurnentos n
Orgão fol criado -
são, e IOgico, de
preservados em a
muito tempo ainda
valores serão de in

ia génese entre as duas grandes Guerras
desenvolvirnento tecnolôgico e documental,
ivenciado entre o Estado, os cidadaos e Os

se voltar para o acUmulo de docurnentos.
'u verdadeirarnente, o surgirnento do conceito
ara tanto, se respaldararn nos valores
curnentaçao, que por sua vez, gerararn "[ ... ]
estariarn aqueles docurnentos que serviriarn
sternunhariarn e forneceriam indicios para
2007, p.42).

uçäo documental e os avanços tecnolOgicos
urna idade que interpolasse as idades citadas.
mediãria e passararn a existir trés idades

les — corrente, interrnediaria e permanente -
e o objetivo da utilidade da docurnentaçao

do ciclo vital.
algurnas consideraçOes pertinentes as trés

algurnas consideraçOes sobre o que
secundário dos docurnentos. Schelienberg

bern explicitar essa questao.
cern do cumprirnento dos objetivos para as c:luais urn
iministrativos, fiscais, legais e executivos. Esses usos
imeira importância. Pvlas os documentos oficlais são
luivos por apresentarem valores que persistirão por
epois de cessado seu usa corrente e porque Os seus
resse para outros que fläO OS Litilizadores iniciais.

S

Fica evidenciado, por urn 	 que o valor prirnãrio do docurnento está
intirnarnente, relacionado a con	 ção do que se propOe, rnanifestado
explicitarnente, de acordo corn 	 de quern o gerou, isto é, a razäo pela qual o
docurnento foE criado.

0
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Enquanto que, o valor secfndario, repousa no firn implIcito conservados
no papel, cujo interesse é de outraE organizaçOes e pUblicos, corno agendas de
pesquisas, historiadores, antrop6iog4 e outros pesquisadores, ou seja, '[. . .J refere-
se a possibilidade de uso dos docunentos para fins diferentes daqueles para os
quais foram originalmente criados. 0 docurnento passa a ser considerado fonte de
pesquisa e inforrnaçao." (LINDOLFO t al, 1995, p.20).

Corroborando corn essa vsão sobre o valor primário dos docurnentos,
Rousseau et al (1998, p. 117) apregha: "0 valor prirnãrio define-se corno sendo a
qualidade de urn documento baseaJo nas utilizaçoes irnediatas e administrativas
que Ihe derarn os seus criadores, P0 outras palavras, nas razoes para as quais 0 C
documento foi criado."

Da mesrna forma, o rnesrno autor (1998, p. 117-118), sobre o valor
secundário dos documentos, afirma c seguinte: "0 valor secundário define-se corno
sendo a qualidade do docurnento baseada nas utilizaçoes näo irnediatas ou
cientIficas. Esta qualidade radica qssencialmente no testernunho privilegiado e
objetivo."

Assirn, o valor primário e cionado corn as razöes presentes na génese
do docurnento, seja ela legal, adi nistrativa ou financeira "[ ... } o docurnento
apresenta para consecuçao dos fins plicitos a que se propOe, tendo ern vista seu
uso para fins adrninistrativos, legais e ;cais." (LINDOLFO et al,. 1995, p.20) . 0 valor
secundário é direcionado para a invtigacao a proporção que exercern 0 papel de
preservação da rnernória coletiva.

Segundo Bellotto (1989, p. 41):
A avaliaçäo abarca ftos aspectos fundamentals: 0 valor dos documentos e
a idade dos documentos, ou melhor, os prazos suficientes para o término do
valor primário. Este 3 valores estao intrinsecamente ligados, ja que o valor é
que vai fazer comique o documento 'mereça' adentrar a terceira idade,
adquirindo seu direifo a perenidade de conservaçâo.

Essa idade referenciada
docurnentos ern ârnbito adrninistr

Sobre a prirneira idade,
Arquivo de prime
ou consultados
repartiçoes que
próximas de fãcil

)ela autora corresponde ao ciclo vital dos p
conforrne ressaltado anteriorrnente.
3(2007, p. 21) cornenta:
Jade ou corrente, constituido de documentos em curso
lUenternente, conservados nos escritOrios ou nas
receberam e Os produziram ou em dependencias I

350.

0
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Podemos afirmar que é
docurnentos possuem uma relaçao €
quais foram criados, mantendo-se
setores produtores em funçao do seu

Eta garante aos adrninistr
de decisoes, alern de cumprir corn a
cidadaos, solucionando rapidarnente
direitos.

fase dos arquivos de gestão, em que Os

itamente relacionada corn os objetivos pelos
Dferertcialmente, junto as pessoas ou aos
o constante e do fácil acesso.
res a segurança necessária para a tomada

ição social de hurnanizar o atendirnento aos
questoes decorrentes de suas obrigaçoes e

S

A literatura, através de BlIotto (2007), assevera que a perrnanência da
documentaçao nesse tipo de arqui'o depende de sua tipologia, mas pode ser
generalizada ern um ano.

Além disso, Rousseau et al (1998, p. 114) enfatiza que: o periodo
durante o qual os documentos ativos' são indispensãveis a rnanutençao das
atividades quotidianas de urna adrninlstraçao."

Os docurnentos nesta fade são mantidos para responder aos objetivos
pelos quais foram criados, em razo de sua vigencia e frequencia de uso, ou
simplesrnente, pelo seu valor primarkL

Sobre o segundo tipo de iruivo ou de segunda idade, ou ainda arquivo
interrnediario, Paes (2007, p. 21-22) assevera:

Arquivo de segunJa idade ou in(ermediário, constituido de docurnentos que
deixararn de ser freqUenternente consultados, mas cujos Orgaos que Os
receberam e Os produziram podern ainda solicitá-Ios, para tratar de
assuntos identicosfou retornar urn Droblema novarnente focalizado.

Trata-se do arquivo ondejha documentos que não são mais consultados
frequentemente. Retirados do arquivb corrente e que poderão ainda ser consultados
por determinado tempo. Corn esse k rocedimento , objetiva-se, principalmerite, criar
espaço nos arquivos correntes, hue recebern toda a documentaçao pouco
consultada e cuja preservação é re paldada por determinadas razOes e tempo. Este
será fixado pela tabela de temporalidade da organização.

A tabela de temporalidade e desenvolvida por urna comissâo
interdisciplinar composta por arquhi'ista ou pessoal responsavel pela guarda do
documento, juristas para analisar o Jalor legal da docurnentaçao e historiadores que
conheçam a documentaçao do acero e outros profissionais relacionados a area que
trata o acervo ou que possam coopear corn a comissão, cujo respaldo dã-se: "[ ... ]na
legislaçao em geral, nas norrnas internas do Orgão e, sobretudo, na prôpria

S
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finalidade dos dacumentos em	 .]" (BELLOTTO, 2007, p.24), ou seja, é esta
tabela que determina a transferencia 	 dacumentos de uma idade para autra.

Par meio dos critérias 	 nessa tabela, as documentos
aguardam a seu destino final, seja a 	 cia para o arquivo permanente, seja
para a descarte em depôsitas temorários. 0 arquivamento é subordinado aa
princIpia da proveniência, de forma q näo misturar documentas de administraçoes,
de pessoas, de Orgãa diferente dentreautros.

Urge fazermos urn pa	 nesse contexto, a tim de pormos em yoga,
o conflito existente na atribuiçao 	 valor dado a documentaçao par meio da
avaliaçao dos dacumentas.

Para Lopez (2002, 106), hA uma impossibilidade em definir 0 USC) futuro
•	 de cada dacumenta:

A arganizaçao arquivistica não pade se pautar pelas passibilidades de
utilizaça dos dacudientas - em lugar do contexta de praduçâa destes - nâa
apenas por uma qi4est5a de impassibilidade tecnica mas, principalmente,
por uma questâa l$gica. Se e tecnicamente impossivel prever tadas as
possibilidades atuais de utilizaçãa do dacumento, quanto mais as futuras!

Entendemas que a	 do autor diz respeito aa desenvolvimenta da
cultura que gera novas demandas e 	 temãticas a serern pesquisadas
nos arquivos permanentes. Par , para fazer uma avaliaçao de uma
documentaçaa com vistas a pesquiss futuras °[..) seria preciso prever todas as
passibilidades de pesquisa futura, a que nao seria viável." (RODRIGUES, 2004,
p.74).

A resposta para essaavliaçaa residi na explicaçao contundente dos
profissianais da informaçao que é peciso otimizar e dinamizar o ambiente, nãa
havenda espaço suficiente para pr4servar tudo, além do reduzido nUmero de
funcionarios para desenvolver o praceso de organizaçãa.

Para Menne-Haritz (1994), saluçao desse prablema so pode advir corn
a criaçãa de novas tearias capazesl de direcionar a seleçao dos itens a serem
preservadas de tados os setares. Esse processo leva em consideraçao as
caracteristicas de cumulatividade e arganicidade, em que todo documento é
importante dentro de um arquivo e 0	 unicidade, que atribui a cada documenta o
valor Unica, cuja existencia é i 	 S a significaçaa do arquiva.

Já as arquivas de terceira	 .de ou arquivos permanentes são aqueles
que preservam a mernOria da institu 	 1. Para este tipo de arquivo, apOs análise

1.
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minuciosa, so seräo enviados as d 	 de cunho patrimonial ou de valor
histOrico, que serão alocados rum ac para a preservaçao definitiva.

Em geral, esse arquivo e 	 por documentos de 25 a 30 anos,
mas, eva-se em consideraçao a sua	 e tambem a legislaçao em vigor:

Arquivo de terceir4 idade ou permanente, constituido de documentos qua
perderam todo va'or de natureza admiriistrativa, clue Sc conservam em
razâo de scu valor1 histórico ou documental e clue constituem Os meios de
conhecer o passado e sua evalução. Estes são os arquivos propriamente
ditos. (PAES, 2007j p. 22).

Percebemos que, nessa fse, o valor primãrio e substituido pelo valor
secundário, ou seja, o documento passa a exercer valores cientifico, social e
cultural. E a partir desse momenta que as documentos não respondem mais as
razães pelas quais foram criados na organizaçao. Eles são custodiados em caráter
definitivo, em funçao do seu valor, que passa a ser histOrico ou documental. A
organizaçao do seu fundo arquivFstico reflete a estrutura e o funcionamento da
instituição geradora.

A estrutura e o fu	 da organização, bem coma a sua histOria,
quer do ponto de vista da funciona	 e quer das atividades desenvolvidas são
fatores sine quo non na prod	 de um documento de arquivo e,
conseqUentemente, para a formaç 	 de um fundo arquivistico. Nao se pode
esquecer que, para sua organizaçao, a literatura vigente recomenda:

S

A organizaçao
instituiçâo, press
Estas fases se cc

- levantamento de
- anélise dos dadc
- planejamento;
- implantação e ac

Para defiriir a

arquivos, como de qualquer outro setor de uma
e o desenvolvimento de Arias etapas de trabaiho.
tuiriam em:

(PAES, 2007, p. 35).

to dos documentos e preciso levar em
consideraçao como eles poderao mais procurados no processo de busca de
informaçao, tomando-se o cuidado de verificar se essa organizaçao atribuida
corresponde as necessidades dos seus usuários.

0 macdo de ordenaçâo a ser empregado e de responsabilidade do

arquivista ou do profissional da infornaçao. Está e uma tarefa complexa, que exigi
observaçao nos interesses dos usliãrios e na perspectiva de avaliaçao e de
eliminaçao dos documentos. Alem Jiisso, precisa-se certificar de que 0 sistema
adotado nao gere obstáculos para L profissionais incumbidos pela organizaçao.
Deve-se fazer, par tanto, a escoiha p4r formas simples de ordenaçao.

6
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Na visão de Bertrand e	 viève Gille (1970, p. 408 apud DLICROT,
1998, p. 164), deve-se levar em c 	 "0 arranjo e imposto pela naturcza dos
prOprios documentos, porque, de f	 nenhum arranjo pode ser estabelecido a
priori, e o arquivista deve-se deixar g 	 pelo fundo."

Corn efeito, o arranjo trad z a organizaçao intelectual dos documentos
quando passam a estar inseridos no arquivo permanente, proporcionando a

identificaçao do documento que nece sita ser recuperado e reflita a atividade que a
gerou.

Por essa razão, a	 do arranjo de urn fundo deve levar em

.

consideraçao os principios arquivisti
(2007, p. 141-142), elenca as principa

1.1-evantaryiento ck
documentos. Isto s
procedimentos adm
0 objetivo pelo qua
adequada as opera
2. 'ProspecçOo E

identificaçOo prelim
além de permitir urn
fundo, perrnitirO c
institucionais apon
anteriormente [ ... ].
3.Estudo institucion
estas serO elabora
assinalar dados so
preenchidas pelo ac
Assirn, vemos qu
1.proveni6ncia; 2. h
dos documentos; 3.
documentos resultar
periodos; 5. tipos de

os e não a demanda da pesquisa. Bellotto
s fases do arranjo:

evoluçOo institucional da entidade produ[ora dos
pOe toda a IegislaçOo que a cria e regulamenta; os
iistrativos; as funçOes que exerce para que se cumpra
foi criada; os docurnentos produzidos, cuja tipologia é
ies, atividades e funcOes que eles testemunham.
queolOgica' na documentaçOo a arranjar. Esta
iar, ainda que superficial, e obrigatOria. Isto porque,
I alienaçäo de papeis que realmente nOo pertençam ao

percepçOo de 'vazios' ern relaçOo Os funçOes
3das pela caracterizaçOo geral da entidade feita

das entidades produtoras do material detectado. Para
urn quadro mais detalhado, nOo se deixando de
as entidades ausentes, jO que poderOo vir a ser

do de documentos, corno e comum acontecer.
'o arquivista analisa 0 material em termos de:
Oria da entidade ou a biografia do individuo produtor
igens funcionais - atividades especificas das quais os
4.conteOdo - extensão dos vários tOpicos, eventos e

• Em sintese, o arranjo de urn fundo deve ser 0 reflexo da estrutura
organizacional de onde adveio a documentaçao, ou seja, a organização e a
classificaçao de urn fundo documental são feitas, em prirneiro lugar, através da
análise da docurnentaçao, consideranão o diredonamento administrativo.

Pode refietir um parodoxo

uma vez que, ele e organizado para

adequada pra este, seria temática, Cr

não estaria levando em consideraçao

Isto não quer dizer, de
a necessidades de busca de

arranjo pautado no aspecto administrativo,

ervir ao pesquisador, cuja organizaçao mais

iolOgica ou geografica. Mas, tat orgaruzaçao

razão de ser do docurnento.

nenhurna, que a organizaçâo não conternple
!acao do pesquisador. A elaboraçao dos

U



instrumentos de pesquisa, corn os s us indices, para facilitar o acesso ao acervo,
atende essa finalidade.

Para elaborar tais I
enfatiza a Norma Geral Internacional

Descriçao arquivis
representaçäo de I
caso existam por
informaço que 511

de arquivo e 0 Co

2000, p.4).

A descriçao, respaldan
possibilitar o acesso ao docurnento,
Esse acesso as inforrnaçoes descriti'
de pesquisa, nao sO"[ ... ] da unidade
acesso a informaçOes referentes ao
que se encontra a unidade de descriç

ntos e necessãrio descriçao, corn o bern
Descriçao Arquivistica (ISAD-G):
(archival description) - a eIaboraço de uma acurada

I unidade de descriçào e de suas partes componentes
io da extração, análise, organizaçäo a registro de
para identificar, gerir, localizar a explicar documentos .
(to e o sistema de arquivo que a produziu. (ISAD-G,

se nos principios arquivisticos, existe para
;ern perder de vista o processo que 0 gerou.
is deve ser proporcionado pelos instrumentos
locurnentais a que se refere, rnas, tarnbOrn, a
niveis de arranjo acirna e abaixo daquele ern
.0 indexada." (RODRIGUES, 2004, p.88).

No Brasil, os instrurnentoslie pesquisa foram definidos ern 1973, por urna
cornissão de trabalho da Associaça de Arquivista Brasileiros, que selecionou e
definiu os quatro tipos básicos:

a)guia: é urn instrurnento de pesquisa que trás uma visão global dos
fundos que compoern urn arquivo; tern corno finalidade "[..] iriforrnar
sobre o histOrico, a ntureza, a estrutura, o periodo de tempo, a
quantidade de cada funcL[ ... ]"(PAES, 2007, p.128);

b)inventário: descreve detLlhadamente as unidades de arquivarnento de
urn fundo ou ainda, de urna de suas divisoes, cuja ordenaçao deve
parecer o arranjo adotadlo para a disponibilizaçao dos fundos cu parte
dele;

c) catélogo: e urn
criterio temático,
2007, p.136), em que
vários fundos de mane

d)repertOrio: concerne e
preliminarrnente, urna
fundos, por rneio de

cronologia, 0 norne ou

nto desenvolvido de acordo corn "[ ... ] urn
gico, onornästico ou geográfico [..]" (PAES,
ega todos os docurnentos relativos a urn ou a
sintetizada;

urn instrurnento de pesquisa em que é feita,
leçao de docurnentos de urn ou do vários
m juizo de valor, segundo a ternática, a

tens geográficos.

0
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Aiern desses instrurneni
auxiliares, que são Os indices. Estes
de urn documento ou de urn conjuntc
do texto.

A classificaçao nos
Ducrot (1998, p. 151) corresponde:

a conjunta d
organizar urn fundo
quasquer que sejar
suas pesquisas. /
especificidade prOp
fazer a distinçao do

A classificaçao deve

bãsicos, he ainda outros instrurrientos
a urna lista sisternática dos itens

de docurnentos para a sua Iocalizaçao dentro

e outro ponto importante, que no enterider de i

operaçöes intelectuals e materlais que permitem
le arquivos de modo a facilitar ao máximo as cansultas, p
as pesquisadores e quaisquer que sejam as temas de I
organizaçäo do fundo se faz respeitando-se sua

a e as principios gerais da arquivistica. Seu objetivo é
grupos de dacumentos [ ... ]

entendida corno o processo que visa

•	 disponibilizar a docurnentaçao de 

fortsulta.
 organizada, corn objetivo de facilitar a sua

posterior identificaçao, localizaçao e c Para que isto aconteça e preciso levar i
em consideraçao, ainda, as diferetes estruturas e atividades da instituição
geradora. Por essa caracteristica, ia classificaçao é urna ação mental, pois
pressupae a categorizaçao intelectual e sistemática dos documentos em grupos e
subgrupos.

Percebe-se, entao, como 16 de suma importãncia que os arquivos
possuarn urn piano de classificaçao. 8i cutando esta tarefa, não se pode esquecer
que as classes a serem originadas pr sam ter urn grau de generandade ideal, de
maneira a contempiar, p&o menos, trés qualidades essenciais: sirnplicidade, I

fiexibihdade e expansibihdade. A finali' ide de tudo e armazenar a documentaçao
em pastas ou dossies certos.

• Aiérn disso, os principios arquivisticos vigentes devern direcionar a
organizaçao documental, auxiliada pea (1SAD - C), pela Tabela de Temporandade
adotada — ambas mencionadas ant riormente — e pela Norma lnternacio'nal de
Registro de Autoridade Arquivistica 4ra Entidades Coietivas, Pessoas e Famihas
(ISAAR - CPF)27.

E dessa forma que a docunlentacao precisa ser tratada e organizada - da
fonte produtora a arrnazenadora - para que o produto final seja recuperado

e
27 A principal funçaa da ISAAR-CPF (1
documento, de autoridades, de farina a
pessoas, internacionalmente.

onizar as registros, em qualquer idade do
a indexaçäo e names coietivos, farnilias e

lu	 I]
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satisfatoriarnente no processo de
classificaçao deve abranger toda a til

3.4 Urn olhar sobre o contexto
Maranhao (APEM)

Corn o intuito de rnelhor
de pesquisa, urge pôr ern relevo a s
urn entendirnento acerca do seu p
dirnensoes imensurãveis que atua
estadual, corn valor probatorio e para

Ern termos de lei o APEM
de 1974, atraves do Decreto no 5.26
de Santana. Contudo, corn base em
rnesrno de forma incipiente, sua insti

Torna-se, portanto, irnper
388, de 18 de julho de 1855, que
encarregado da guarda do archivo d

Ernbora não trate
responsabilidade de sua guarda, o

Nessa mesma lei. o or
autorizou a reforrnulaçao do regularr
foi realizada ern 29 de setembro do

Dentre as caracteristicas
direta do arquivo corn o Secretário d
politica para o tratarnento e a guarda

1. 0 lançamen
2. A sua classil
3. A sua distrib
4. A sua conse

E irnportante tambern
incorporaçâo dos docurnentos que

conforme as classes estabelecidas
bern corno o agruparnento dos

de inforrnaçâo. Quanto ao piano de
gerada e acurnulada pela organização.

pesquisa: Arquivo PUblico do Estado do

rar e cornpreender a APEM como urn lugar
trajetOria histôrica. Isto nos perrnitirá, ainda,

politico, social, cultural e cientific;o, corn
no cenário para a adrninistraçao pUblica

da pesquisa.
nova, pois sua criação data de 21 de janeiro
na gestão do entao governador, Pedro Neiva

Igurnas leis e decretos anteriores, evidenciarn,

D considerar tais indicios, dentre eles a Lei no
seu artigo 20 preconiza "[...] o empregado

ecretaria do governo [...]"
ente do arquivo ern si, rnas ressalta a
denota a existéncia do rnesrno.

Bnte da provincia, Eduardo Olirnpio Machado,
Ito da Secretaria do Governo, que, corn efeito,
smo ano atraves de urn regularnento.
narcantes nesse regulamento está a ligaçao
Governo (art.61) e a estabelecimento de uma
a documentaçâo, conforrne o artigo 63:
da entrada de todos os papéls no livro respectivo;

conforme as classes a que pertencem;
D e aceio.

tacar que houve uma preocupação corn a
viarn obedecer a uma ordenaçao ern macos,

flvro de registro e aos objetos de cada secão,
ntos, sem misturá-Ios a outros (art. 65).

IE
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Percebemos ainda a
identidade aos conjuntos docurnenta
sem mistura-Ios a outros, respeitand
ligaçao orgãnica.

Essa prática preconiza
documento de arquivo tern sentido r
os docurnentos de uma determir
separados para efeitos de organiza

Outros artigos important
que, atualrnente, traduzern os fui

dispositivos para garantirern a admi
Em 15 de julho de 1898

Secretaria do Governo. Nele se
competéncias do arquivista que, na ri

§2° Ter sob su
convenienternente.
§9° Classificar corn
mappas, avizos, ol

ocupação em atribuir a inteligibiudade e
através do agrupamento desses documentos

o principio de proveniencia e preservando sua

I assertiva de Bellotto (2007, p. 28): "0
cionado ao meio que o produziu [...], por isso,

da unidade adrninistrativa nâo devem ser
sob nenhum pretexto [ ... )."

são o 64, concernente aos livros de registros

is do APEM, e o 66 e 67, que trazem Os

dos docurnentos.
instituido urn outro regulamento para reger a
minavarn, por rneio de seu capitulo VIII, as
lidade, refletiarn as do bibliotecário (art. 47):
vistas a bibliotheca da repartição e arrurná-la

claresa, para facilidade das buscas, todos os livros,
e todos e guaisquer papeis recolhidos ao archivo

A partir de então, outras leth, decretos e regularnentos foram criados e ate
1914 todos os Orgâos corn suas seçOes de governo erarn centralizados na
Secretaria, inclusive o arquivo, Ieva Ôdo-nos a inferir que este foi 0 precursor do
APEM.

0 APEM foi criado em 14de novernbro de 1932 pelo Decreto n o 339 e
regulamentado em 26 de novembro do mesrno ano pelo Decreto n° 343. Contudo, o
mesrno foi extinto em juiho de 1933 pelo Interventor Federal do Estado do
Maranhao, quando o anexou a Bit
justificativa de que os serviços
consideraçao tern suas raizes, se a
juiho de 1898, quando tece as compe

Corn isso, em 1938 foi
acervo, 0 que levou o governo
reorganizaçao, devendo, para tan
desenvolvido, contudo, o trabalho

ca PUblica pelo decreto no 462, corn a
3s duas instituiçoes eram afins. Essa
podernos inferir no regulamento do 15 de
as do arquivista, como ja foi salientado.
atado urn total estado de abandono do

formar equipes de arquivistas para sua
elaborar relatOrios pertinentes ao trabalho

io logrou êxito, conforme salienta Espinola
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(2006, apud BARROS; SOUSA,	 p.69): 'Em 1938 trouxeram urn pessoal de
Recife para implernentar uma or( 	 ão no acervo, mas nao obtiveram êxito"

Para EspInola (2004, 	 a indice desses relatorios reflete:
[ ... J o conhecirnethto que tinharn eases arquivistas de organização de
arquivo, pela constituiçao de series docurnentais, observando a tipologia e
funçao, a cuidado ie não mesciar dacumentos de uma série corn a outra, a
ordem cronológicadentro das series, a numeração dos livros para facilitar a
busca. Os avuls4s foram empacotados em macos, respeitando-se a
constituição das s4ries [ ... ]

De acorda corn as pesqu
uma iritegração entre essas duas i
seria a transferencia de alguns conj
da existéncia de alguns manuscritos

Tal suposiçao e

s feitas, supöe-se que riao houve, de fato,
goes, e a que pode ter realmente acontecido
)s documentais para a biblioteca em virtude
seu acervo.
pelas pesquisas desenvolvidas por Espinola

(2004). Para ela, urn outro fator que d leva a acreditar em tal suposiçâo e o fato que
aconteceu em 1960, quando a d4umentacao que deveria estar na Biblioteca
Püblica foi encontrada no Palécia
antiga fábrica Lazaro Ducanges, no
alocada para urn predia na Rua dos!
na Rua Saavedra, onde permaneceu
sede.

0 Arquivo foi instituido
decreto n° 5.266, pelo entao
finalidades:

- preservar as
oriundos dos
estado do Man
entidades pUblic
II - possibilitar a
particulares;
Ill - Pramover a
desse fim e divu

Atribui-se, a partir de

Governo e transferida para urn galpao da
iirro da Madre Deus, posteriormente sendo
gados, e, em seguida, para um outro prédio

1978, quando definitivamente, foi para sua

lente em 21 de janeiro de 1974 por meio do
Pedro Neiva de Santana, corn as seguintes

curnentos de valor legal, administrativa ou histOrico,
aos integrantes da adrninistraçãa direta ou indireta do
ão, e os de valor histOrico provenientes de outras
ou particulares;
o desses documentas aos Orgaos governamentais ou

squisa histórica, realizá-la quando Util a consecução
r a I-Iistôria do Maranhao ( ... ]

urn papel politico, social e cultural estrategico
ao APEM, tanto no que concerne a gestão pUblica atraves do valor probatOrio e
testemunhal dos dacurnentos, quanta a desenvolvimento da pesquisa cam vistas a
disseminar a trajetória do Maranhao.

Assim, em 15 de rnaia de 1978 houve a inauguraçâo da sede do APEM,
urn sobrado considerado urn dos niuitos exernplares da arquitetura colonial do
século XIX existentes em São Luis, 	 do na esquina da Rua de Nazare e do
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Giz, no Centro Histôrico, e quo, 	 abrigar o arquivo, foi reformado pelo (3overno
do Estado.

A partir do então, as dire' oes do APEM buscararn sempre empreender
urna ordenaçao mais efetiva aos seus conjuntos docurnentais. Isto pode ser
evidenciado nos relatOrios desta e no regirnento interno que al:ribui as
competOncias do cada setor.

Nesse sentido, algurnad parcerias, por rneio de projetos, foram
estabelecidas entre o APEM e outras instituiçOes corn vistas a implantar urn sisterna
de organizaçäo, sendo que alguns lo rararn éxito e outros não.

Dentre os que obtiverarn xito, destaca-se a parceria estabelecida corn a
Secretaria de Cultura do Maranhâo (SECMA) e a Secretaria de Planejarnento do
Maranhao (SEPLAN) corn o fit( d resgatar urn acervo do século XVIII a XIX,
considerado de extrerno valor para
o que originou a criaçao do U
LACREPE, ern 1987, na adrninistrai

Alérn disso, vãrias ot.
treinarnento sobre higienizaçao e
documental sobre a escravidão nc
(1990); vérias exposiçOes dos doci.

Ern 1991, corn a gestão
urna nova ordern se irnpOs pela d
arranjar sua documentaçao, des
(ESPINOLA, 2004, p. 49).

Realizou-se, tarnbern, nc
separaram Os cOdices dos docurn
rnisturados, tendo para tanto, con'
possibilitou a organizaçao dos conju
Por conseguinte, foi elaborada urna
seus pesquisadores na recuperaçao

Outro trabalho
Mohana, constituido do partituras,
ao APEM da docurnentaçao da
(1968-1991) atraves da Lei n o 5

stado e, consequenternente, para a pesquisa,
)ratOrio do Conservaçao e Restauraçao -
ide Maria de Lourdes de Oliveira Mendes.
s realizaçOes foram desenvolvidas corno:'
)nservaçäo de papéis (1988); levantamento

no Maranhao (1987); concurso de redaçao
ntos corn o intuito do divulgaçao do acorvo.
Maria Rairnunda AraUjo "[ ... J percebeu-se quo
irnização do acervo do Orgäo no sentido de
v6-la e torná-la acessivel ao pUblico

gostäo, o invontário do acervo em que se
s avulsos, urna vez que se encontravarn
base, o principio da proveniência, o quo
s docurnontais ern seus respectivos fundos.
3 para subsidiar os profissionais do APEM o I

informaçao.	 I

) foi a organizaçao do acervo de Joao
verornos no item a seguir, e a transforencia

;ada do Ordorn Politica e Social -- DOPS
de 30 do dezernbro de 1991, sondo logo

0
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tratada e acondicionada por uma 	 de trabaiho do Orgão, designada Para
trabaihar corn esses documentos de arater sigiloso.

Urn outro acervo importan;e que passou a ser custodiado pelo APEM foi o
da Arquidiocese de São Luis, em 2d00, produ  as negociaçoes en re o Governo
do Estado e a Arquidiocese, cujo processo de transferencia e descrição dos
conjuntos docurnentais perdurou por dois anos.

Tern-se, ainda, como fator preponderante a incorporaçao ao acervo do
APEM de microflirnes e CD-ROMs d docurnentaçao do Maranhao Colonial, fruto do•
Projeto Resgate, desenvolvido pelo F''1inist6rio Püblico ern parceria corn os governos
dos Estados, organizaçoes pOblicas

Ern face ao crescirnento
Para a pesquisa pelo usuário, elaboi
pesquisa, corn vista a divulgar e facil

Dentre esses
dos COdices relativos ao Brasil e

privadas ern arnbito nacional.
acervo desta instituição, bern como o seu uso
am e se tern aperfeiçoado os instrurnentos de
r o acesso de sua clientela.

de pesquisa ha os catálogos, corno o Catãlogo
s Manuscritos avulsos relativos ao Maranhao,

existentes no Arquivo HistOrico U	 das Leis e decretos Brasileiras e

fll

Portuguesas; lnventários das Corre
Policia de diversos rnunicipios; mdi
Oficlais do Estado, Repertario d
lnventario dos mapas e relaçoes de
enviados pelos Juizes de Paz ao
quadros, mapas e relaçoes da Se
dentre tantos outros instrurnentos.

0 APEM possui ainda,

ndências dos delegados, subdelegados de
Legislativo das Leis publicadas nos Diãrios
Docurnentos sobre Escravos (1770-183),
3ravos existentes na Provincia do Maranhao
fe de Policia (1947-1984); lnventário dos
aria e Chefatura de Policia do Maranhão,

rn corpo editorial desde 1992, que atua na
divulgaçao do seu acervo, em que j foram publicados alguns instrumentos na area
da pesquisa, tendo Para isso, os 4curnentos no prOprio acervo, dentre os quais
podernos citar:

a) documentos Para atistOria da Balaiada (2001), constituido por
duzentos e cinqüenta oito documentos reunidos em urn volume da
Serie Docurnentos Hi

t

tbricos do APEM: são duzentos e cinqUenta e
oito documentos	 )s neste volume representando uma parte do
valioso acervo	 sobre o tema Balaiada. A documentaçao foi
selecionada e	 ida, Para a publicaçao, cronologicarnente,
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excetuando-se os	 aos ofIcios, que estam dispostos conforme
Os originais;

b) Inventãrio do Acervo	 Joao Mohana (1997) - Fartituras da Coleçao i
de Documentos do AP M: durante trinta anos recolheu na captal e no

interior do Estado do Maranhao, milhares de partituras, de obras
produzidas e lou ac
dois mu, cento e v
especialmente pelo
maranhenses.

c) repertOrio de Docum
(1997): as fontes ideni
ainda, sobre o tema
repertOrio uma am
acumulada pela Secret
perlodos colonial e imp
por fundos e series, em

Desenvolveram-se, tam
Limoeiro-1978", exposição dos
palestras para o corpo docente,

das por mUsicos maranhenses. Compoem
e cinco obras relacionadas. Destaca-se,
volume, a produçao dos compositores

tos para a HistOria Indigena do Maranhao
adas e arroladas demonstram o quanto existe,
ser tratado e divulgado, constituindo-se este
a da vasta documentaçao produzida ej
Ia de Governo sobre a questäo indigena, nos
ial. As informaçOes encontram-se organizadas
irdem cronolOgica.
ii, exposiçOes como "A invasão do Quilombo
noes de Fe. Antonio Vieira", dentre outras;
squisadores e técnicos do APEM, onde se

S

a]

abordaram assuntos pertinentes ao Maranhao e ao prOprio Arquivo.
Percebemos, deste mod4, que o APEM, na sua trajetOria, vem se

consolidando como o grande guardiao da memOria do Estado, assumindo uma
responsabilidade singular da sua preservação através de uma organização,
disponibilizaçao e disseminaçao dos 3eus conjuntos documentais que proporcionam
o exercicio da pesquisa por meio de 6 dialogo com outros, cujo fruto seja expresso
na construçao de outro

3.4.1 Os fundos arquivisticos

0 APEM custodia um 	 de aproximadamente dois quilOmetros de
documentos textuais (manuscritos, 	 e impressos) do seculo XVIII ate o

0
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seculo XX28, correspondendo aos	 colonial, imperial e republicano, corn urna
monta imensurâvel para a salvagtjarda da rnernOria e do desenvolvimento da
pesquisa, alem de discos, rnapas e plantas corn valor histOrico-cultural, o que Ihe
confere o status de major acervo historico do Estado, advindo do arquivo da
Secretaria de Governo (1728-1914) p de suas substitutas (1914-1991) edo arquivo
da Policia Civil (1842-1963). M m, ainda, sob sua guarda os conjuntos
documentais da Arquidiocese, de J ) Mohana, da suprimida Delegacia de Ordem
Politica e Social — DOPS (1969-1 1), urn acervo sonoro da radio Difusora do
Maranhao e o acervo de fita macn a e disco Otico oriundo do Arquivo Histôrico
Ultrarnarino de Lisboa, conforrne entiza Espinola (2006, apud BARROS; SOUSA,
2007, p.72):

São Os acervos j)ublicos oriundos da Secretaria de Governo e suas
sucessoras, das Pplicias Civil e Militar, da Delegacia de Ordem Politica e
Social, do Ultramarine de Lisboa; os acervos particulares da Arquidiocese
de São Luis [ ... ] I de João Mohana, acervo de partituras de mUsicos
maranhenses, urn 6cervo de discos de vinil [...].

Seu documento mais antig'o é do anode 1728, sendo que grande parte do
seu acervo pertence aos séculos XIX e XX, configurando-se como urn locus de
conhecimento corporizado acerca da evoluçao politica, social, econOmica e
adrninistrativa do Maranhao.

Nesse contexto, urge
encontram organizados de acordo
Normas Gerais Internacionais de Di

0 arranjo do APEM foi
no que tange a ordern dos conjuntos
a ordem dos documentos individuai
tomada em razão da procedencia
várias e distintas estruturas admink
por diante, cornpostas por vários fun'

que esses docurnentos jé se
instruçOes do Arquivo Nacional e corn as

de Arquivos — ISAD (G).
corn base nos principios arquivisticos,
ais, uns relacionados corn os outros e

no interior de cada conjunto. Esta prática foi
documentaçao do APEM, que e oriunda de

corn suas seçoes, subseçoes e assim

[. 3 obedecemos a4 principio da procedéncia, ou seja, primeiro analisamos
o documento para saber quem o produziu ou o acurnulou. Por exemplo, a
Secretaria de Govdrno se constitui urn fundo, que per sua vez, se organiza
ern conjuntos menres corn várias series e subseries e a rnedida que se
organize esse fund, vai-se fazendo a descriçao [...]. Essa descrição e feita
pete ISAD(G) corio forma de padronizar e criar pontos de acesso.
(ESPINOLA, 2006, ppucl BARROS; SOUSA, 2007, p.73)

28 
Devido a falta de espaço fisico e de uma p litica de gestão documental, infelizrnente, o APEM não

tern recebido a docurnentaçao dos Orgaos dd Governo referente ao século XXI; 0 que para o futuro
resultara em uma lacuna em nossa histOria.
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Para Gagnon-Arguin (199 ), segundo jä mencionamos, ha uma relação e
uma vinculaçao significativa entre o princIpio da proveniencia e da ordem original em
respeito aos fundos de arquivo, repesentada ate mesmo pela nomeaçâo atribuida
aos principios em questão.

A partir de um estudo apyrado e critico sobre a estrutura organizacional
da administraçao pUblica do Estado .!Jo Maranhão, foi possIvel revisar Os fundos dos
documentos oriundos desses ôrgãès, que ate entao, eram 55. Isto, aliado aos
principios de classificaçao da documntaçao do arquivo, sendo possivel reestruturar.
os fundos, que hoje constituem um nbmero de 41 (ANEXO A).

Corn base nisso, o arrnjo da documentação foi determinado pela
estrutura e pelo funcionamento da administraçao pUblica, ou seja, respeitando 0

• principio da proveniêricia, constituindo, assirn, os conjuntos documentais para
posterior organizaçao interna, baseda na ordem original. Temos como exemplo a
Policia Civil e a Policia Militar, cada uma formando um fundo; sendo que dentro da
Civil tinha a Secretaria de Policia b Chefatura de Policia, que são subfundos; a
Chefatura de Policia estava ligada 4 delegacias, que por sua vez, constituern series
e dentro destas, subseries. Para a cilrnstituicão das series e subseries foram levadas
em consideraçao a tipologia documental, a funçao e a atividade do ôrgão do qual a
documentaçao era originária. AIpadir de então, organizaram os conjuntos
documentais pela ordem cronolOgic, observando suas datas-limite e respeitando a
ordem dos conjuntos documentais. Esses conjuntos documentais foram distribuidos
em dois setores: o dos cOdices e oldos avulsos, que possuem os mesmos fundos,
mesmos critérios, mesma procedenclia, série e tipologia.

S Torna-se interessante polituar que, a proporçao que vão terminando os
conjuntos documentais, são elabordos instrumentos de pesquisa para facilitar o
processo de recuperaçao da informçao, tanto para Os funcionarios que lidam corn a
documentaçao do APEM quanto 6ara seus usuários, dentre eles o inventãrio
sumãrio e analitico, ou indice ou c4alogo, que por sua vez, dao cobertura a quase
todos os fundos do acervo do APE ' ou seja, para a localizaçao dessas fontes, o
APEM disponibiliza instrumentos d pesquisa que rernetem os usuãrios, corn maio
ou menor precisao, as fontes disppniveis sendo que estes instrumentos trazem

informaçOes acerca do produtor do clocurnento, bern como sua tipologia:
São elaborados idstrumentos de pesquisa, corno os inventàrios, repert
orios e catálogos! Ternos o inventârio da Secretaria de Governo corn 22
series, corno palentes, registros gerais, correspondéncias enviadas é

•
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recebidas pelo	 corn diversas autoridades, que par sua vez, tern 32
subseries [...]
	

A, 2006, apud BARROS; SOUSA, 2007, p.74)

E certo que a elaboraçao urn instrumento de pesquisa dernanda tempo
e pessoal, o que se torna urn agrSiante para o AFEM, por näo contar com urn
nUmero suficiente de funcionarios, 10 que dernanda a produçao de um nUrnero
inferior ern terrnos de volume docurn

0 APEM tern eiaborado
avulsos, catálogo de passaportes do
e fruto dos estudos desenvolvic
proveniência, aglutinado as inforr
pesquisa, obedecendo, para tanto,
— SAD (0) para a descriçao dos me

0 uso desta norma se

de fundos, inventário dos cOdices e dos
10 XIX, dentre outros. Esse guia do fundos
nos docurnentos concernentes a sua

contidas nos vãrios instrurnentos de
Norma Internacional de Descrição Arquivistica
nos, partindo do geral para o especifico.
a ern funçao da rnesrna determinar as "[.4

diretrizes gerais para a preparação de descriçoes arquivisticas [ ... }", visando:
a) assegurar a cr açäo de descriçOes consistentes, apropriadas e auto
explicativas;
b) facilitar a recuperaçao e a troca de inforrnaçOes sabre documentos
arquivisticos;[ ... ] (1E AD (C), 2000, p. 11).

Nesses instrurnentos e viIveI essa descriçao, pois Os rnesrnos trazern
inforrnaçoes pertinentes a origem adrninistrativa e funcional. For exernplo, o
inventãrio do fundo Secretaria de Governo, que traz o nUrnero das series e
subseries.

Atualrnente tern-se feito u  revisao nos inventários dos Avulsos, pois,
anteriorrnente, foi feito por ano, o que na realidade deveria ter sido feito por
conjuntos docurnentais, alern de estarem inventariando documento por docijmento.
corno forma de subsidiar 0 usuário	 produçao da pesquisa.

Outro fator relevante foi inforrnatizaçao de parte do acervo do APEM,
incluindo inventário dos COdices e iulsos, dentre outros; contudo, ern função do
programa ter vencido e a SECMA o ter renovado o contrato corn o analista, 0

rnesrno se encontra desatualizado F e conseqüenternente, desativado. Segundo
Espinola (2006), outras tentativas j foram feitas nessa direçao, pois a rnesrna
acredita que o prirneiro sistema ate rjde as necessidades do APEM; contudo, não
obtiveram êxito.

[ ... ] Corn a Passat do tempo a prograrna venceu e a Secrei:aria não
continuou com a rq anutençãa. Ela, na realidade, queria que se adquirisse
urn outro programal enviando pta cá urn autro pragrarnador para migrar as
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dados do
BARROS;

Isto, na realidade,
foram informatizados, mas nâo
novarnente no Word.

ro 'prraa, mas nao conseguiu. (ESPINOLA, 2006, apud
A, 200

ogm
7, p.75).

tit0i uma problemética, pois todos Os inventários
s4 consegue imprimi-los, tendo que cJigitá-los

3.2.2 0 universo documental do

Conforme já citado, Os corjuntos documentais do APEM foram ordenados
em dois setores: os de COdices e de Avulsos. Corn o passar do tempo, outras
docurnentaçoes foram inseridas 	 a do DOPS, do arquivo Ultramarino de

.

	 Lisboa, da Arquidiocese, de Joäo 	 e a Sonoro, tendo ainda como subsidio a
pesquisa a biblioteca de apoio, a 	 e a hemeroteca.	 I

No setor dos cOd ices 	 arrnazenados milhares de documentos
encadernados, ressaltando-se Os	 administraçao colonial e imperial, deritre eles:
Registros Gerais (1754-1885); is (1776-1813); Cartas de Datas e Sesmarias
(1776-1824); Provisoes (1788-1812); Patentes (1804-1852); Passaportes (1809-
1827); Leis e Decretos (1840-1889); Registros de Terras (1854-1859). Denf:re estesj
docurnentos, destacarn-se os Regist os de Terra, por ser uma das mais pro: ocuradas
por questoes agrárias e por subsidia1 disputas judiciais nos dias de hoje. Ha, ainda,
nesse setor, registros e minut1s das correspondencias dos governantes
maranhenses corn o Reino, diversar autoridades provinciais (1787-1889) 3 Cartas
de Sesmarias (1976-1813). Estas trzem uma riqueza de inforrnaçOes no que tange
a obtençao, legalmente, de terras nos séculos XVIII e XIX, onde essas coricessOes
podiarn ser retransrnitidas para her	 por melo da sucessão ou para terceiros
através de venda, açOes estas consi 	 tambem legais.

Existe, tambern, 0	 documental da Secretaria de Policia, que para

Bacellar (2006, p.33), esses itos concernem aos "[ ... ] acervos, de rnaneira
geral, relativos a ação repressora do Estado, ern que contravençoes as mais
diversas são enquadradas, corn individuos capturados, julgados e presos." Essas

açoes encontram-se registradas errj livros de ocorrOncia, que perrnitern perfilar a

populaçao presa de urn periodo a rartir de dados corno cor, idade, dentre outros,
aspectos de identificaçao.
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0 COdice mais antigo
da Junta de MissOes na Cidade de

Essa documentaçao
quais destacamos: o lnventário
Registros Gerais e outros.

Jé o Setor dos Avulsos
em major parte a correspondencias
Secretaria do Governo do Maranhao
Toma-se oportuno enfatizar que €

espeiho da época, pois traduzem as
corno descrevem a forma que atua
as autoridades e seus subalternos.

Alem destas
Datas de Sesmarias (processos); P
casamentos e de batismos; Mapas
Mapas de fllhos livres e mulheres e
Indios, escravidao negra, Balaiada,

Os instrumentos de
Geral dos Manuscritos Avulsos, a
mapas de população livre e escrava

Um outro conjunto
transferéncia para o APEM através
sendo composto por mais de 1.267
principais instrurnentos de pesquisa
nos dossies e o Indice preliminar de

0 arquivo HistOrico U
por rneio do Projeto Resgate,

aos Assentos, Despachos e as Sentenças
Luis do Maranhão (1738-1777).

i vãrios instrumentos de pesquisa, dentre os
COdices, dos Registros de Terras, Indice de

e os docurnentos avulsos que correspondern,
metidas por autoridades aos governantes da

a Chefatura de Policia (Secretaria de Policia).
as correspondéncias constituem verdadeiro
nas do cotidiano do local e das pessoas, bern
rt a administraçao püblica e sua relaç.ão com 1

ias, ha a existência das series: Cartas de 'l
aportes; Mapas de nascimentos, de óbitos, de
populaçao escrava de diversos municipios e
was; contendo, ainda, urn vasto acervo sobre
itre outros.
;a disponiveis nesse setor são: o Inventário
laçao das Cartas Patentes, a Relação dos
freguesias etc.

ital e o da extinta DOPS, que teve sua
Lei n° 5.332, de 30 de dezembro de 1991,
;iês, corn inforrnes, relatOrios e outros. Seus
as relaçOes nominais das fichas existentes
dossiês.

rino de Lisboa foi inserido no acervo do APEM
documentos dos anos de 1614 a 1883,

estando armazenados em CD-Rom e imicrofilmes.
Tern-se, ainda, 0 Acervd da Arquidiocese corn uma docurnentaçao

monumental, constituido por livros de registros, processos e papéis avulsos,
totalizando 349 cOdices arranjados em 23 series e organizados cronologicamente, o
que resulta em urn conjunto docurnntal de 300 anos. Ha tarnbérn registros de
Obitos, casameritos, batismos, crismak ordenaçoes etc., e os processos da Camara
Eclesiãstjca Episcopal, que datam de 1708 a 1905, ordenados em series, dentre Os
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quais: os de libelo civel, os autos de
Já os papéis avulsos correspondem
Irmandades, Paróquias e outros doci
relaçao a este conjunto document
permitido ao mesmo, pois, coma se 5
de dificil acesso. Para facilitar a
instrumentos de pesquisa Os Inventa
Avulsos.

mbargo, de agravo de crime e muitos outros.
ao periodo de 1730 a 1982, concernentes a H
nentos coma requerimentos, oficios etc. Corn
I, torna-se interessante ressaltar 0 acesso
be, os arquivos dessa natureza, em geral, são
)esquisa aos mesmos, destacam-se como
Os dos Autos e dos COdices e a relaçao dos

S

Outro acervo e o do Pe.
de partituras adquiridas pertencente
urn total de 270 compositores em 2.1
urn volume surpreendente da produi
também, missas, novenas, boleros e

Alem desses conjuntos do
a)urn acervo sonoro corni

pela Radio Difusora do
de MPB e rnUsicas ii
gêneros: bolero, mereng

b)urna mapoteca, constitui
maranhenses, alem de
cartazes;

c)uma herneroteca cam c
maranhense, como o F
Pequeno dentre outros;

d)uma biblioteca de apoio
publicaçOes, perfazendo
ressaltam as Coleçoes
Maranhao (1835-1958),
livros inerentes as leg
dicionário da Lingua Por

Para a consulta aos seus
onde os usuãrios devem fazer uso de
preservaçao dos docurnentos, alem
ainda, corn alguns documentos fotoqr

ão Mohana (1987), formado por urn conjunto
a ele e ao Sr. Ney Rayol (1988), perfazendo H

5 obras dos rnais diversificados gêneros, corn H

o dos compositores maranhenses, havendo,

entais, existe, ainda, a presença de:
to par uma coleçao de discografias doadas H

ranhao, corn aproxirnadamente 3 mil discos
nacionais dos anos 60, abrangendo os
samba e rnuitos outros;

par mapas geogréficos de vários municipios H
etos de obras póblicas do estado, plantas e

23 titulos mais representativos da imprensa
)licador Maranhense, A Pacotilha, o Jornal H

composta de livros, periOdicos e vãrias outras
aproxirnadamente, 5 mil exemplares, onde se

be Leis, Decretos do Brasil (1808-1969) e do
ientre outros. Tendo corno obra mais antiga as
IslaçOes de Portugal e do Brasil, alem do
luguesa, editado em Lisboa no anode 1831.
docurnentos, o APEM disponibiliza uma sala, H

luvas e mascaras de maneira a proporcionar a
cia proibiçao da xerox dos mesmos, podendo
flá-los, mas sern o uso do f/ascii.

0
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Alem dessa
docurnentos pertencentes a Cáma
Projeto Praia Grande e a outra parte
par decisao judicial, está sendo
processo de higienizaçao e organiza

Em face ao exposto, p
patrlmOnio documental de valor incal
de caráter estrutural, possui ca

está sob a guarda do APEM parte dos
Municipal, enviados para restauração pelo
e se encontrava no Solar dos Vasconcelos29.

pelo APEM, mas encontra-se em

que o APEM se constitui em um
lável, que, embora se vincule a determinantes
;ticas bem distintas, tornando-se imperativas

as exigéncias de urn tratarnento singular, que levem em consideraçao as
componentes agregadores de identiØade social e cultural, para que então possa
emergir um diálogo direto entre a rnpmOria e a produçao da pesquisa manifestada
nos saberes imbuidos no seu espaço documental.

29 0 Solar dos Vasconcelos e urn museu 4ue abriga o acervo do Memorial do Centro HistOrico,
exibindo, em exposigão permanente, maquet4s e painéis fotográficos qua registram toda a ftstOria do
Progrania de Preservaçao e Revitalizaçaoco Centro Historico de São Luis. Além de se constituir
numa atraçao em si mesmo, pela elegância è harmonia de suas linhas, 0 Solar abriga tambéni uma
importante coleçao de rnaquetes tie barcos ti6icos do Maranhäo.

S

0
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4 METODOLOGIA DO ESTUDO

0 campo desta pesquisa
realidade atual do APEM. Para
empregamos está pautada, näo so
assertiva determinante de urna ver,
dessa sociedade da inforrnaçao.

Ao fazer essa escolha,
Bern polo contrãrio, a cada novo p
clareza de quo ele nos conduzia no
descoberta do processo de busc
pesquisador.

Par isso, lange de ser u
encontrar novas perspectivas de

4.1 lipo de estudo

A configuração deste e
qualitativa, por que abrange "[ ... ] u
vezes, contradisciplinar, [ ... ] tern ur
2006, p.21), capaz de possibilitar
relaçoes entre 0 estudo do usuário
análise mais prôxirna corn a socieda

Do acordo corn

bern delirnitado: ocupamo-nos da histOria e da
preender esta realidade, a metodologia que
urna verdade estabelecida teoricamente ou na

mas, no problematizar a situação concreta

dispusernos a carninhar de forma aleatoria.
0 ser dado, refletlamos sobejarnente para ter
mo desejado, que näa era outro seno, a (re)
de informaçao no APEM, a partir do seu

perda de direçao, essa escolha nos possibilitou
ecirnento do objeto do investigaçäo.

tudo está fundamentada nurna abordagern
1 campo interdisciplinar, transdisciplinar e, as
foco multiparadigmatico." (DENZI; LINCOLN,

.irna major aproximação corn o conjunto de
e a arquivo, tendo ern vista a busca de urna

da inforrnaçao.
e Wainwright (2006, p.1):

[ ... ] a pesquisa	 .Iitativa pode ser caracterizada coma a tentativa de uma
conipreensäo	 Ihada dos significados e caracteristicas situacionais
apresentadas	 s entrevistados, em lugar da produçäo de medidas
quantitativas de	 acteristicas ou camportamentos.

A pesquisa qualitativa	 caracterjza por conceber o contexto natural
corno fonte direta de dados e o 	 uisador corno seu principal node, por meio do
cantata corn a pesquisador, o	 e a situaçao que está sendo analisada.

Alérn disso, a pesquisp qualitativa destina-se aos campos do
conhecimento corn base teOrica ou conceitual em construção, como é caso de
estudos de usuários em arquivos. Do so modo, "[...} os rnétodos qualitativos ajudam

0
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nâo apenas a compreender o objeto die estudo, mas tambem a construl-lo a partir de
novos aspectos e sob novas perspeclivas." (BRAGA, 2007, p.27).

A pesquisa qualitativa atualcomo urn campo potencial de investigação nos
rnais diversos campos do saber. a e utilizada corn bastante intensidade na
Biblioteconomja e na Cl. Conforrne enfatiza Sutton (1993 apud MART(JCI, 2000,
p.102):

Biblioteconornia S Ciencia da lnformaçao, devido ao seu foco em
cornunidades de inforrnaçao e seu interesse no arrnazenamento e
transrnissao do conhecirnento proporciona solo fertil para a aplicaçao de
rnetados qualitati)os. Apesar destas abordagens levantarem certos
problemas que s pesquisadores não podem facilmente evitar e
precisam aprendr a administrar, seus beneficios, são consideréveis e
incluem o poderl de produzir novas compreensOes, de abrir novas
abordagens para t'eihos problernas e arnphar o escopo de questöes de
pesquisa que poddm ser proveitosarnente atendidas (grifo do autor).

Contudo, tal abordagem não rejeitou a Iigaçao, corn aspectos
rnetodolOgicos quantitativos, tendo eni vista, se caracterizar pelo "[...] emprego da
quantificaçao, tanto nas rnodaIidadesde coleta de inforrnaçao quanto no tratarnento
por meio de técnicas estatisticas [ ... ]."?RICHARDSON, 1985, p. 70).

E irnportante assinalar tarndém que a abordagern quantitativa visa:
[...] solar clararnente causas e efeitos, operacionalizar corretamente
relaçoes teoricas, rnedir e quantificar fenornenos, criar pianos de pesquisa
(que permitarn a benerahzacao de descobertas) e formular leis gerais.
(FLICK, 2004, p.18.

Este metodo nos permitiu I

tratarnento dos dados, o que nos c
inferencias.

Contudo, acreditarnos que
a partir das relaçoes existentes entre
tipo de investigação, coadunando
inforrnaçao, em que:

1 ... ] tern-se urn rnel hor entendimento do usuário para projeção de servicos
de inforrnaçao rnai$ efetivo e urn rnelhor entendirnento para a criação de
teorias sobre comortarnento e uso da inforrnaçâo. (WILSON, 2000 apud
BAPTISTA; CIJNHA, 2007, p.173, traduçao dos autores)

de irnediato, certa precisao no que tange ao
iferiu uma margern de segurança quanto as

abordagem qualitativa se justifica rnais ainda,
estudo de usuários e as peculiaridades deste
ida, corn o foco do processo de busca da

Nossa investigaçao foi nor
enfase no paradigma cognitivo da

sociais a partir dos quais identif

desenvolvern o seu processo de bus

Ida pelos estudos de usuários rnodernos corn
;iencia da Informaçao, procurando práticas
I o modo corno os usuários do arquivo

de informacao.

0
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Compreendernas, diante
mostra-se como produto de uma mci
suscitar novas olhares sabre urn fe
clareza e intensidade para o navo oft

Nesse sentido, seguindo a
(2006, p.6), na abordagem qualital
disposiçao diversas técnicas de cole
a entrevista e a análise de docum(
coleta de dados em pesquisas q

complementados por outras tecnica
Corn o intuito de instjtujr

referida ternática, utilizamas a
vez, coadunam rnuito bern com a
rnaior apraxirnaçaa, abservaçao e
coma alicerce a intersubjetivaçao ei

esse contexto que a investigação cientIfica
pacäo que nos colaca em dUvida au nos leva a::
meno ja tecido, corn vistas a dar urna major
r que se busca gerar.
ireçaa apontada par Richardson e Wainwrigth

a "[ .. J as pesquisadores qualitativas tern a
de inforrnaçOes". Dentre estas a abservação,

tos "[ ... ] são os prmncipais procedirnentos de
litativas. Estes, porem, são frequenternente
(ALVES, 1991, p.60).

ii referencial teórico-rnetodalOgmca acerca da
a bibliagrafica e documental. Ambas, por sua H
)rdagem qualitativa, parque passibilitam uma
erpretação do fenomeno em questao, tendo
o marco teOrica e a realidade apreendida.

Este tipo de pesquisa, 	 gundo Gil (1999, p.72) busca "[...) mais
aprofundamento das questoes propotas do que a distribuiçao das caracteristicas da
papulação segundo determmnantes variáveis [ ...J", isto porque não é atrelada
diretamente a categarizaçOes quant ficãveis da busca de infarrnaçao no arquivo,,
mas a fatares que contribuern para que esse processa se tame realidade.

Cam essa finalidade, fizer )S usa da pesquisa bibliográfsca sobre o tema
em questão. Essa pesquisa en u o levantarnento, a seleção e o estudo de

Os cientificos, dissertaçoes, teses, pesquisas H

etc) relacianadas corn o estudo em questão.
lireto com tada a publicaçao gerada acerca da
cáo do referencial teôrico.

rãfica praporcianau tarnbem, a cornpreensão
kouço teOrica existente publicado nos mais
Lakatos, 2003, p.183).

Lgratica, ou tie fontes secundárias, abrange toda
ada pCiblica em relação aa tema de estudo, desde
as, baletins, larnais, revistas, livras, pesquisas,
, material cartográfica etc., ate meios de comunicaçao
Oes em Vita magnética e audiavisuais: fumes e televisa.
blocar a pesquisador em cantata direto cam tuda a que J
ou fuirnado sobre determinado assunta, inclusive

várias publicaçOes, carno livros,
ern andarnento, relatos de oesa
Fomas, entaa, colocados em contato
temática. Isso nos passibilitou a edifk

0 uso da pesquisa biblio1
dessa investigação a partir do arc
diversificados docurnentos (Marconi

A pesquisa bibi
bibliagrafla jà tor
publicaçOes avu
managrafias, tese
orals: radio, grava
Sua finalidade O C

foi escrita, dito
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conferéncias segudas de debates que tenham sido transcritos par alguma
forma, que pubhc$Jas, quer gravadas.

Fizemos assim, o uso de fontes informacionais em seus mais diversos
suportes para desenvolver urn estudo teórico-descritivo voltado aos eixos arquivo,
estudo de usuário, rnetacogniçâo. Preocuparno-nos, tarnbem, corn todas as
dimensoes que os envolvern. A obsektaçao nos permitiu a descrição de aspectos, a
firn de alcançar a sistematizaçao teóriLa.

Optarnos air-ida, por este ipo de pesquisa, por ter possibilitado coiher
informaçOes e conhecirnentos estruturados ou ern processo de constituição sobre a
ternãtica abordada.

Assim, ao procederrnos ac levantamento bibliografico, verificamos, mais
urna vez, a escassez de produção sobre estudo de usuários em arquivos. Na
verdade, ela e, praticamente, inexitente. Constatarnos que alguns autores se
dedicam em estudar: a dirnensao conitiva na Cl; a metacogniçao no processo de
indexaçao e leitura por profissionaisl da informaçao e a aplicaçao da abordagern
maderna em estudos de usuarios.

Diante dessa situaçao,
delineamentos nessa pesquisa.
dotou de um olhar rnais holistico e
a anãiise das categorias que norte

Apos o desenvolvimento

parämetros para possiveis
s dizer que, ao mesmo tempo, isso nos
sobre este estudo, seu arcabouço teOrico e

as suas diferentes etapas.
da pesquisa bibliografica, demos

procedirnento a pesquisa documentai,ique possibilitou ampliar a nossa compreensâo
a respeito do APEM.

Por meio da análise das leis e decretos pertinentes a sua criação, tivemos
urn major aclararnento a cerca da trjetOria desse arquivo ate os dias atuais. Ao
nosso ver, ainda nâo estavam suficiehternente fundarnentados, tendo em vista que
esta pesquisa possibilitcu o usa de:

[ ... ] fantes documntais tabelas estatisticas, relatorios de empresas,
documentos informtivos arquivados em repartiçöes pQblicas, associaçöes,
igrejas, hospitals.	

.n'
d i  folografias, epitáflos, obras originals de

qualquer natureza, orrespondéncia pessoal Cu camercial etc. A pesquisa
documental é a que se serve dessas fantes. (CERV0, 1997, p.29).

0 uso de tais fontes trai em si urna série de vantagens em urna
investigaçaa, segundo ressalta Lakato* e Marconi (2003, p.178):

Documentos oficiais - constituem geralmente a fonte mais fidedigna de
dados. Pade dizer rspeito a atos individuals, Cu, 30 contrãrio, abs da vida
politica, de atcance 'municipal, estadual ou nacional. Fontes estatisticas -

0



S
93

Os dados estati:
regulares, que
utilizando-se da
toda populaçao.

são coihidos diretamente e a iritervalos geralmente
gendo a totalidade da populaçao (censos), quer
a de amostragem, generalizando Os resultados a

S

Gil (1999, p.66), assinala aijida urn paralelo entre a pesquisa bibliográfica

e documental afirmando que esta:

[ ... ] assemelha-se tnuitc a pesquisa bibliografica. A Unica difererça entre
ambas estã na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliografica se
utiliza fundamentalnente das contribuiçOes dos diversos autores sobre
determinado assunjo, a pesquisa documental vale-se de materials que não
receberam ainda tratamento analitico, ou qua ainda podem ser
reelaborados de acbrdo com os objetivos da pesquisa. 0 desenvolvimento
da pesquisa docUmental segue os mesmos passos da pesquisa
bibliografica. Apens ha que se considerar que o primeiro passo consiste
na explora(;ão das fontes documentais, que são em grande nUmero.
Existem, de urn ladb, os documentos de primeira mao, qua não receberam
qualquer tratament6 analitico, tais como: documentos oficiais, repxtagens
de jornal, cartas, cbntratos, diários, flumes, fotografias, gravaçöes etc. De
outro lado, existem Os documentos de segunda mao, qua de alguma forma
jé forma analisads, tais como: relatOrios de pesquisa, relatOrios de
empresas, tabelas Østatisticas etc.

0 desenvolvimento da	 documental se deu a partir da seleção
dos tipos de docurnentos que seriam 	 a saber:

a) a Lei no 8.159, de 08 dS janeiro de 1991, que dispoe sobre a politica

nacional de arquivos pUbicos e privados e dá outras providencias

b) a coleçao de leis, decreos e resoluçoes da Provincia do Maranhao.

Leis no 388 de 18 de julhb de 1855;

c) coleçao dos regulamentos expedidos pelo governo provincial para

execução das leis da	 da Provincia do Maranhao no ano de

S
	

1855:

ci) regulamento da Secretar do Governo no Estado do Maranhao, de 15

dejulho de 1898;

e) decretos n o 339 de 14 de	 de 1932 en° 5.266 de 21 dejaneiro
de 1974: cria o Arquivo
	

do Estado do Maranhao;
f) decreto no 343 de 26 de nbvembro de 1932: aprova 0 regularnento para

o Arquivo PUblico do Maranhao.

0
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A obtençao dessas fontes primárias estaduais foi possivel através da
pesquisa desenvolvida no prOprio AF EM e no acervo da Biblioteca PUblica E3enedito
Leite30 . A lei federal relacionada aos rquivos pUblicos foi recuperada na Internet.

Concornitante a pesquisa realizada em torno da docunientaçao
supracitada, desenvolvemos a coIet e a análise de dados estatisticos referentes a
frequência dos usuários ao APEM no ano de 2007 e o ano de 2008 ate a realizaçao
da coleta em questao.

As fontes estatisticas usa4s foram os relatôrios semestrais e anuais de
frequencia do usuário no ano de 20&T, os relatOrios mensais pertinentes aos meses
de janeiro a marco de 2008 e a fic4 de consu!ente de janeiro de 2007 a rnaio de
2008.

Esse enfoque qualitativo artiu tambem do arcabouço do modelo de
comportamento de busca de inforri
Cox e Hall (1993), que aliado as
pensamento critico e criativo, c
conhecimento.

Posteriormente,
exploratOrios, que nos
propriedades do fenOmeno ou do
familiaridade com o problema estuth

de David Ellis (1989) aperfeiçoado por Ellis,
teOricas da area, proporcionou urn

de (re) produzir concepçoes que gerem

mos a base empIrica a partir de estudos
ram estabelecer inter-relaçOes entre as

observado, a partir de uma maior

Vieira (2002) afirma que o
fomentar urn problerna de pesquisa c
a conjugar dados, opniOes, hipOteses

Selltii (1985, p.60),
exploratOria tem urn papel

etivo da pesquisa exploratOria consste ern
o que é inexistente ou raro estudo de forma
padrOes a este problema.
a corn a posiçao de que a pesquisa
o na produçao do conhecimento, pcis atua

para:

[...J aumentar o cophecimento do pesquisador acerca do fenOmeno que
deseja investigar em estudo posterior, mais estruturado, ou da situação em
que se pretende malizar tal estudo; 0 esclarecimento de conceitos; 0
estabelecimento de prioridades pare futuras pesquisas [ ... ].

° A criação da Biblioteca Püblica do Estado do Maranhão remonta ao perfodo imperial, 10 reinado,precisamente 29 de setembro de 1829. qossui 127.000 obras, entre livros, revistas, jornais,
fotografias, microtilme, manuscritos, diários ficiais, obras raras, livros ern braille e foihetos. Estâ
localizada na area central da cidade de São Lliis, Praça do Panteon (ou Praça Marechal Deodoro), e
funciona de segunda 6 sexta, das 8:30 as 19 horas.
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Tomando isto coma med	 levamos em consideraçao a equiparaçao de
referencial teOrico adotado e a conheqimento.

Deste modo, a pesquisa em questão envolveu a prôpria pesquisa
documental, a entrevista e a conheci-nento e análise de exemplos de processo de
busca de informaçao, de maneira a eskimular a compreensao.

4.2 Atores socials participantes da

.

Com vistas a garantir a
impedimento par ordem da gestäo
locus de pesquisa, a realizaçao de
seus gestores. Esse foi a meio que
trabalho e a possibilidade de realizari

Como nâa encontramos
caráter formal. Na acasiao, apreser
legal do mestrada, solicitando a
plenamente cancedida.

Coma passo seguinte,
estudados, que ocorreu de maneira
era fazer a pesquisa par meio de

da pesquisa sem qualquer
arquivo, adatamos como estratOgia para a
:as a instituiçao e conversas informs is cam

para expor a nossa propasta de
a pesquisa.
çoes, fizemas outra visita, desta vez, em
s a projeto de pesquisa e a documentaçao
Iizaçaa da pesquisa. A autorizaçâo foi

a seleçao dos sujeitas a serem
i. Vista que a nossa intencionalidade

a amostra que considerasse nãa a aspecto
estatistico, mas a experiencia dos infrestigadas cam a pesquisa, adatamos, para
isto, catarze sujeitos. Dais prafi4ionais da informaçaa, seis professores
universitárjos e seis historiadores31.

Todavia urge pontuarmos qiJie muitas foram os debates entre orientadora
e orientanda ate que conseguissema definir quais seriam as pesquisadares que
participariam da pesquisa, devido aa diversificada pUblico usuária que frequenta a
arquivo, coma historiadores, geOgrfas, saciOlagos, professores universitérias,
advagados, bibliotecárias e autras.

	

A escoiha final fai entao 	 ada com base na cautela. Buscamos

	

conhecer as sujeitos, a fim de ider 	 e selecionar, dentre eles, aqueles que

	

proporcionariam a pesquisa uma am( 	 representativa.

31 Esse quantitativo concerne a realizaçao da irvestigaçao apOs a pre-teste, pois na realização deste,
participararn, dois profissianais da inforrnaçao e dois pesquisadores, sendo urn historiador e urn
professor universitário.



A escoiha dos profissionais
critérios. 0 primeiro deles, rel
consideramos clue esta variável
a clientela, bern como a estrutura

0 segundo critério
estar atuando no processarnento t
Em sintese, determinamos que os

informaçao obedeceu a confluência de dois
i-se corn a experiência no arquivo, pois
uma irnportância significativa para conhecer

do arquivo.
foi clue o profissional deveria ter atuado ou
o do acervo e/ou no atendirnento ao Lsuário.

deveriam trabaihar no APEM, pelo I

.
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Essa representatividade no foj determinada no sentido numErico da
expressão, porem em consonância o problema de pesquisa passivel de meihor
caracterizar a variedade e as convergOncias presentes nas estratégias
metacognitivas.

Foram contactados 34 	 dos quais, 22 se recusaram a

S

participar da pesquisa em virtude	 estarem corn o tempo comprornetido pela
elaboraçao de tese ou pela agenda

menos, ha trés anos; estä exercendo ?u ter exercido a funçao do apoio técnico e de
atendimento ao usuário.

Destarte, empreendemos tm estudo englobando dois profissionais da
inforrnaçao, tendo em vista clue, o coro de profissionais do APEM é constituido por
urn nUrnero reduzido, sendo formado por quinze funcionarios, dos quais sete atuam
no processamento técnico e ou no atendimento. Dentre esses Ultimos, cinco
possuem nivel superior, sendo clue quatro fizeram pane desse estudo, pois um
trabaiha na biblioteca de apoio do arquvo.

Os outros atores sociais ervoIvidos no estudo foram os pesquisadores
forrnados por professores universitaricjs e historiadores. A opçao por estes sujeitos
se deu em funçao deles apresentiarem algumas caracteristicas: terern uma
familiaridade corn o processo de busch da inforrnaçao; por estarern em urn grau de
rnaior amadurecimento no clue toca a pesquisa e a produçao do conhecimento; e,
por urn, por serem, entre os usuários do arquivo, aqueles clue mais 0 frequentam.

0 dirnensionamento destes 9tores, nós o fizemos indo ao APEM, todos os
dias, durante urn més, em horários altérnados. 0 nosso objetivo era identificar quais
desses usuários freqUentavam o 	 pelo menos dois meses seguidos e se o
faziarn duas vezes por semana e, 	 se desenvolviarn o processo
de busca da inforrnaçao.

a
a

-acc
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LU

C

cc
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Os doze pesquisadores articipantes foram subdivididos, por meio do
sorteio, em dais grupos: a primeiro fbrmado par trés professores universitãrios e trés
historiadores instruldos para a deenvaIvimento da atividade a ser reaizada; a
segundo constituido par trés profe4sores e trés historiadores que não receberam,
qualquer instrução a cerca do processo de busca.

Todos eles possuem
prãticas, possibilitando a caminhar
conhecimento, pelo qual apreseni
pesquisa. Quatro dos professores I

ha mais de dez anos, como pesquis

homogéneas, que relacionam suas
uma busca incessante pela construção do
uma paixão de pertença pelo mundo da

desenvolvem pesquisas no APEM
do CNPq e/ou coma historiadores.

S

Ainda em relaçao aos pestuisadores, nOs as subdividimos em dais grupos
•	 por meio da amostragem aleatorij Cam efeito, segundo registra Bauer e Aar$

(2004, p.39), "[...] toda pesquisal social empirica seleciona evidéncia para
argumentar e necessita justificar a &eleçao que é a base de investigação, descricao;
demonstraçao, prova ou refutaçao dL uma afirmaçao especifica".

Desse modo, e preciso afirmar que a amostragem aleatOria concerne a unt
instrumento de orientação desen1olvido para a seleçao de proeminencias em:
ciências sociais. Sua adoçao na investigaçao em questao, coma um dos
instrumentos metadalOgicos para coleta de dados, e fruto dessa perspectiva,
confarme registra Bauer e Aarts (20Ô4, P. 40-41):

A amostragem grante eficiência na pesquisa ao fornecer uma base iogicJ
para a estudo d apenas partes de uma população sem que se percam
informaçOes - séja esta populaçao uma população de objetos, animais,
seres humanot acontecimentos, açOes, saturaçöes, grupos oU
organizaçoes (...]

Os dois grupos advindob da subdivisao foram: urn instruido sabre o
pracesso de busca de informacho, camposto por trés historiadores e trés
professores universitários; a outo não instruido tarnbern formado par trés
historiadores e trés professores uni4ersit6rios, aos quais nâo se fez merição alguma
sobre a processo de busca de inforn1iaç5o.

Portanto, e conveniente. ressaltar que a opcão pela subdivisao dos'
pesquisadores em dais grupos — um instruido e outro nâa — se moslrou mais
adequada aos objetivos dessa nossa pesquisa. A explicaçao não é outra senão que
a nossa coleta de dados se direciohou aos aspectos da experiéncia que cada urn,,

desses pesquisadares tem a respito do processo de busca da informacao para
suas pesquisas.
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4.3 Procedimentos de coleta e trarscriçâo dos dados

Acreditarnos que o proce4so investigativo tern corno eixo deterrninante a
indagaçao do conhecirnento ja exist nte. Como referencia teôrica ainda insuficiente
para a compreensão e exphcaçao do contexto, buscamos analisar e refletir sobre as1
estrategias rnetacognitivas desenvolvidas pelos usuãrios do APEM no processo de
busca de informaçao. Corn isto, buscamos adequar Os pressupostos teOricos
estudados no decorrer do mestrado horn o acontecer da pesquisa. 	 I

Acentuarnos, desse rnodd, que a escoiha dos instrurnentos de coleta d
dados se pautou nos objetivos da .pesquisa. Pois, conforme já foi rnencionado, a
coleta dos dados se voltou as dirneksOes das experiências rnais relacionadas a (re)

•	 construçao do processo de busca de informaçao no arquivo.
Para a coleta de dados sLbre o contexto, fizemos uma análise das leis e

decretos que instituiram o APEM. Como ja nos referimos, esses docurnentos se
encontram arqthvados no próprio al rquivo (APEM) e na Biblioteca PUblica Bendito
Leite. Coihernos, ainda, relatos dosfuncionários mais antigo, dos gestores atuais do
APEM; e, por firn, completamos osdados corn as informaçoes dispostas no site da
Secretaria de Estado da Cultura do Maranhao (SECMA)
http://www.cultura.ma.gov.br/.

Os instrumentos utilizados na coleta de dados levaram em consideraça
os seguintes aspectos: os objetivos da pesquisa e o contexto no qual fOi
desenvolvido o estudo. 	 I

Para tanto, foi aplicado umpré-teste 32 corn os sujeitos da pesquisa, sendà
corn dois profissionais da iniorFraçao e dois pesquisadores (urn professor
universitário e urn historiador) comintuito de proporcionar urna major segurança au
pesquisador na coleta de dados e 1por perrnitir avaliar, adequar, rnudar e validar o
instrurnentos de coleta de dados.

Os dados coihidos no pré-teste foram refletidos e reorientararn as coletas
subsequentes, uma vez que nos rou a levantar questoes mais adequadas ao
desenvolvirnento da pesquisa e conduziram a urn tipo de reflexao, urna aproxirnaçâo
as ideias básicas acercada concep1äo de busca de inforrnaçao dos pesquisadores.

32 
Os sujeitos participantes do pré-teste Hao f,guram na pesquisa propriamente dita, pois apesar de

nao evidenciamos grandes diferenças na eaIizaçâo do protocolo verbal, o mesmo näo rode ser dito
a respeito da entrevista.

0
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A coleta de dados aconteceu entre Os meses de marco a rnaio. 0 contato
corn os proflssionais foi reahzado pebsoairnente. Quanto aos pesquisadores, alguns
abordamos pessoalrnente e outros Ipor meio do telefone encontrado na ficha de
consulente, porque, nas vezes ern : que a mestranda foi ao arquivo eles não se
encontravam là.

No momento do contatd, era explicado o objetivo da pesquisa, a
participaçao que os sujeitos teriam mesrna, a garantia do sigilo e do anonimato
em relaçao aos participantes e a gravação direta que seria feita no momento da
coleta de dados.

A gravaçâo se tornou umlimPortante mecanismo na coleta de dados da
investigaçao, por ter possibilitado o egistro de todo o discurso. Ademais, permitiu

•	 que voltãssemos toda a nossa atençbo para as sujeitos da pesquisa.
Para as profissionais, uti!izamos coma técnica de coleta de dados a•

entrevista semi-estruturada. Tendo Wmo node o guia de entrevista 33 , partiarnos das
questoes gerais para chegar as especIficas.

Segundo Cunha (1982 apud BAPTISTA; CUNHA, 2007), a entrevista é
rnétodo mais utilizado depois do questionário. Suas vantagens são: a percepção, por
parte do entrevistador, de sentimenitos, reaçoes e hábitos do entrevistado. Além
disso, ela proporciona o escIarecirnnto de questoes näo muito claras, de descobrir
vieses a partir de respostas dada pelo entrevistador e, suscitar assim, novas
perguntas. Porfim, ela possibilita umcontato pessoal corn o profissional.

Sabre esta técnica, Gil (199, p.117), ressalta que e uma das técnicas de
coleta de dados mais adotada:

• (...] no ambito ds ciências soclais. PsicOlogos, pedagogos, assistentes
sociais e praticrnente todos os outros profissionais que tratarn de
problemas hurnarios valern-se dessa técnica, não apenas pare coleta de
dados, mas tambOrn corn objetivos voltados pare diagnastico e orientaçâo.
Enquanto tecnica de coleta de dados, a entrevista e bastante adequada
pare a obtençao de inforrnaçCes acerca do que as pessoas sabem, crêem,
esperarn, sentern ou desejam, pretendern fazer, fazem ou fizerarn, bern
corno acerca dal suas explicaçUes ou razOes a respeito das çoisas
precedentes.

A entrevista transcorre, na realidade, em meio a uma relaçao humans na
qual não podemos deixar de levar em' conta a existéncia de fenornenos psicologicos.
FenOmenos estes, que o pesquisadbr deve estar atento com vistas a abservar as

0 guia de entrevista esta ern anexo, em qUe utilizarnos a prirneira pessoa, pare atribuir sos sujeitos
pesquisados, urn lugar central na seleção e 111a cooperação corn a sisternatizaçâo das entrevistas.
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dimensOes não-verbais, coma as gestos, as expressoes, as alteraçOes enfim, tudo
que pode conduzir o pesquisador h ter uma major compreensão e validadaçao
daquilo que fol proferido. 	 I

Cunha, 1982 (apud BAPTlSTf; CUNJHA, 2007, p. 178), assinala tanibem, as
desvantagens dessa técnica, que sã:

Li possibilidadede dupla distorçao; possibilidade de afetar as respostas.
do entrevistado; necessidade de que a entrevistador ganhe a confiança:
para qua as respostas sejam canfléveis; as custos são malores do qua a
questionãrio e4 obtençao dos dados é conseguida corn riqueza de
detaihes.	 !

Baseado nisso, para coriferir uma maior credibilidade a entrevista, fo.
levado em consideraçao os seguirtes aspectos: seleçao de categorias precisas,
análise do per-fl do profissianal, a f1m de buscar uma major aproximaçao em sua&
semelhanças sem perder de vista ar peculiaridades e, averiguaçao nas transcriçoes
da entrevista, todas as nuanças pas iveis de serem evidenciadas.

0 guia de entrevista foi sistematizado em trés partes a fim de contempIa
as objetivos especificos pertinentes .̂ o profissional da informaçao:

RE

no

I
o de busca de informaçao de Ellis (1989),
)X e Hall (1993).
no APEM cam dia e horário pré-combinados
Licipantes e foram gravadas.
s cam a profissional foram formuladas corn

base no modela de David Ellis (199) e, redimensionado em 1993, que o estruturou
em oito categorias (iniciar, encadea, navegar, diferenciar, monitorar, extrair, verificar
e finalizar). Essas categorias retraam a estrutura do comportamento de busca da
informaçao de maneira não linear. j	 I

No inicia da entrevista —jmesmo que as perguntas tivessem coma base 9
guia de entrevista - o participarite falava livremente sabre sua formaçao, seu
percursa no APEM e sua atuapaa profissional. Prosseguindo, procurávamoé
conduzir o diálogo para uma aproxilnaçao cam as questoes pertinentes ao processo

de busca de infarmaçaa, do desenvLlvjmento da pesquisa em si, dentro do arquivo.

a) primeira parte: quetoes gerais pertinentes a identificaçao
profissional (sexo e rrofissao), formaçao e atuação profissional
APEM;

b)o desenvolvimento do processo de busca da informaçao no arquivo;
c) as categorias do

aperfeiçoado par
As entrevistas acont(

de acordo cam a conveniência dos
As questoes das

0
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Como näo estavamos em busca de um simples registro cumulativo dentro
das categorias pré-estabelecidas, tivèmos a preocupaçao de que a entrevista não se
tornasse demasiadarnente diretiva 0th então o contrário: completamente livre.

Assim, a proporçäo que Oi profissional falava, nOs procuravarnos enfocar
aspectos considerados importantes para 0 progresso do estudo e, mais
precisarnente, aqueles diretarnente relacionados corn a problernatica estudada.

A duraçao das entrevistasvariava de acordo com o tempo disponibilizado
pelo eritrevistado. Para se ter uma rçferencia, as entrevistas duravam sempre entre
quarenta minutos e urna hora.

III

Para a coleta de dados coin os usuários foi utilizado o protocolo verbal. AY
escolha desta técnica se deu porLiue ela permite a "[..j obtençao de relatos;
individuais dos processos mentais q ue estão ocorrendo no momento ou a medida.
que estão sendo relembrados." (NE'IES, 2004, p.41).

Convérn ressaltar que, ente suas principals vantagens, o protocolo verbal••
traz, entre as suas principals vantaens, a possibilidade de urn ünico pesquisadoH;
ernpreender um estudo capaz de iaptar fenOmenos centrals da experiencia dos
sujeitos. Para Pressley e Afflerbach (1995), o uso do protocolo verbal nos leva a
observar alguns aspectos, tais con
nUmero de sujeitos; tipo de ariálise
e, a transcriçao da verbalizaçao

As categorias analisadas
(1989), aperfeiçoado por Ellis,

as categorias a serem analisadas; o perfil e o
s dados, instruçOes necessãrias e especificas;:

m tambérn aquelas do modelo de David Ellis!
e Hall (1993): iniciar, encadear, navegar,

diferenciar, monitorar, extrair, veiuicar e finalizar. Essas categorias foram
•	 identificadas na fala dos pesquisados

Essa arnostra coadunou corn o instrumento utilizado: o protocolo verbal.
Este, apesar de permitir urn nUrnero elevado de sujeitos, leva em consideraçâo: o
nUrnero de pesquisadores que deserivolve a pesquisa; o alto custo corn a coleta; a
transcriçao e a anãlise dos dados.

Pautarnos-nos ainda, no modelo de busca de informaçao de Ellis (1989)
que permite a aplicaçao a nUrneros reduzidos de sujeitos.

Os pesquisadores cornpuserarn dois grupos de seis. As pessoas do
prirneiro grupo receberam instrucoes! acerca do processo de busca de inforrnaçao.
As pessoas do segundo nada foi dito a respeito desse processo.
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A instruçao do protocolo verbal foi dada aos participantes dos dois grupos
e e defendida par alguns teôricos (RESSLEY; AFFLERBACH, 1995). Entretanta,
ha outras teôricos coma Ericsson eSimon (1984) que divergern de tat ponta, pois
acreditam que tal treinarnento pode conduzir ao desenvolvirnento da tarefa confarme
as necessidades do pesquisadar, o ciue seria prejudicial.

A composiçao dos grupos por sua vez, foi aleatoria, par rneio do sorteio,:
corno defendern Vieira (1990), corn dste tipo de arnostra existe possibilidade igual de
seleçao para toda populaçao que vaicornpo-la.

Para tanta, algumas precaug6es foram tarnadas corn vistas aJ
contemplarern a todo em suas variadas dimensoes. Essa pastura é enfatizada porH
Minayo (1991), quanda afirma que:

• a) escalher os sujeitos q  possuern as informaçoes e as experiências
potenciais, ou seja, os participantes da pesquisa devem ser aquelas
pessoas corn as informaçoes pertinentes aa que o pesquisadar'
necessita saber;

b) selecionar sujeitos que proparcianem a apreensâa de diferenças e
semelhanças.

A partir desse mornento, realizou-se a contato pessoal com as rnesrnos,
tim de convidá-los a participar cia pesquisa, onde houve a identificaçao e
apresentaçao da pesquisa para posterior, verificaçao da possibilidade de realizaçao
da mesma junta ao usuãrio.

Urna vez obtida a aceitaça, rnarcau-se a data e a harário para a coleta de
dados realizada no APEM atrav6sl da aplicaçao do protocalo verbal, em que,
primeirarnente, os sujeitos foram instuidos individualmente, acerca do procedimento
de pensar em voz alta. Essa instruçâo aconteceu par meio de exemplos do dia a dia,
pois para Pressley e Afflerbach (1,995), é importante que as tarefas a serern
desenvolvidas sejarn do seu conhecitento.

Entretanto, não foram rnencianadas qualquer categoria do modela de Ellis H
(1989). Esta precauçaa fai tornada a iim de näo induzi-los.

A técnica do protocola verbal fi utilizada, perrnitindo corn que analiséssernos
tudo o que as pesquisadares falavam no momenta em que desenvolviam o processo
de busca de infarmaçao, incluindd as sentimentos que estavam sentinda; as
dificuldades, as anseios, enfim pard que expressassern tudo a que pensavarn e
sentiarn na realizaçao da tarefa.
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E certo que a técnica do protopolo verbal não foi sempre de fácil aceitação por,
parte dos pesquisadores, pois envove a parte psicologica dos pesquisadores, em I
que tiveram que externar tudo que etavam sentindo.

Para tanto, antes de aplicar o protocolo propriamente dito, as pesquisadores
tiveram uma breve explicaçao sobne a técnica e alguns, é certo, tiverarn
dificuldade em pensar alto.

De acordo com Neves (2004), o protocolo verbal trás consigo a
subjetividade, o que gera, de certo modo, discussao quanto a sua aplicabilidade, I

usabilidade e confiabilidade. Para aautora, a autoridade do protocolo verbal estã 1
calcada na cautela do pesquisador, 9ue devera levar em consideraçao Os seguintes
aspectos:

•	 • escoiher categor as bern definidas;
• observar o perrill dos participantes da pesquisa, buscando 0 nEvel major

de serneIhança dentro dos lirnites da individualidade, evitando as
discrepancias visiveis;

• ressaltar as individualidades, explicitando a sua ocorrência relativa a
experièncias e conhecirnentos [ ... ];

• eleger urn rnetod'o de ariálise adequado aos parârnetros do estudo;
• observar na trarscri cao dos relatos verbais todas as nuanças que

puderern ser detectadas;
• proceder a uma 4n6hse cuidadosa dos dados.(NEVES, 2004, p.48).

Tivemos o cuidado com a *jvacjdade do ambiente. Por isso, a realizaçao
dos protocoios verbais ocorreu numa ala cedida pela direçao do arquivo. Tomamos
essa precauçao para facilitar a fluendia do processo. Gravamos as exposiçOes dos
sujeitos para posteriormente transcreve-las da forma mais fiel possivel.

A duraçao de cada protocolo variou entre quarenta a sessenta minutos. As
falas dos pesquisadores se davam no desenvolvimento do processo de busca da
informaçao, de acordo corn o seu objein de pesquisa.

A mestranda esteve ao lado dos pesquisadores, mas sempre evitando
qualquer envolvimento com o processo.

Como instrumento auxiliar as entrevistas e ao protocolo verbal, usamos
um conjunto de anotaçoes de campo. Esta ferramenta de apoio se tornou miuto Util
para registrar nossas impressöes sObre alguns detalhes que nao haviarn sido
gravados. Assim, caso houvesse necessidade, poderiamos preencher alguns vazios
que permanecessem em abertos apOs transcriçao.

NOs realizávamos tais anot46es após a coleta de dados com as sLljeitos,
ou seja, nao mais na presença deles Øara näo distral-los ou, ainda, evitar possiveis

•
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constrangimentos. Fomos registrandcb, tambem, as impressoes sobre a receptividade
por parte dos profissionais. Enfirn, c'mpusemos urn registro que reflete 0 carninhar;
de urna jornada.

0 passo seguinte foi detinado a transcriçao das entrevistas e dos
protocolos verbais. A priori, repassávrnos as gravaçães, buscando melhor assirnilar
as falas e manter a cautela em presérvar as construçOes dos sujeitos, em periodos
prôximos das gravaçoes, mantendo s pausas presentes em todos os discursos e a
Iinguagem utilizada.

Apos a transcrição foi realiziada a codificaçao das categorias do modelo de
inforrnaçao de Ellis, e cotejadas cork a do profissional a fim de identificarmos as
semelhanças ou nao entre os proii4sionais e os pesquisadores no processo de
busca da informaçao.

Sem embargo, os sujeitLs que fizerarn parte dessa investigaçao
receberam letras ao invés dos nomà reais, a fim de que pudessemos preservar
suas identidades.

Ha uma omissao 	 I que, a nosso ver, precisa ser ressaltada.
Trata-se das intervençoes feitas pela no decorrer das entrevistas. NOs

as fizemos corn o objetivo de manti o curso do diálogo aproxirnado da temática
investigada. Elas nao estao registrad para reduzir as digressoes.

As inIormaçOes coihidas por meio das duas entrevistas e dos doze
protocolos verbais realizados se mstraram suficientes para os objetivos que
buscarnos alcançar corn este estudo. Por isso, não houve necessidade de
realizarmos outras entrevistas ou protoLolos verbais.

4.4 Procedjmentos de análise e tratamento dos dados coletados

Os dados obtidos foram oranizados da seguinte forma: transcriçao da
entrevista semidiretiva e do protocoloVerbal; organizaçao dos dados nas categorias
de Ellis (1989); Ellis, Cox e Hall (1993), I além de identificar o perfil do profissional da
informaçao e dos pesquisadores e dados dernogréficos.

A transcriçao foi feita pela prOpria pesquisadora, conforme Queiroz (1991,
p.87) recomenda que "[•. 3 o ideal, numk pesquisa, e que o prOprio pesquisador que
entrevistou o inforrnante seja tambern o ranscritor da fita."

0
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0 tratamento e a anáIise dos dadas coletados aconteceram confarme.

estaa estabelecidos nos abjetivos da investigação. Coma apoio, servimo-nos da

teoria que pautou a estudo. Pals, conforme afirma Alves (1991, p.60),

Pesquisas qualitativas tipicamente gerarn urn enorrne volume de dados que
precisam ser arg4nizados e campreendidos. Isto se faz através 'le urn
processo continuado ern que se procura identificar dimensoes, categarias,
tendéncias, padros, relaçoes, desvendando-lhes o significada. Este e urn
processo compieko, não-linear, que implica urn trabaiho de reduçâo,
organização e interpretacão dos dados.

Segundo a autara suprac$tada, a anãlise dos dadas, todavia, não está
presente no final de uma pesquisa, mis:

LI se inicia já na tase expioratOria, acarnpanhando toda a investigaçâo em
urns relaçâo intertiva cam os dadas ernpiricos: a medida que as dados
vao sendo coletdas, a pesquisadar vai pracurando tentativamente
identificar temas 4 relaçOes, canstruindo interpretaçães e gerando novas
questöes e/ou ape, rfeiçoanda as anteriores, a que, par sua vez, a leva a
buscar novas daclas, camplementares au mais especiticos, qt.ie testam
suas interpretaçoà, num pracessa de sintonia fina' que vai ate a análise
final (ALVES, 1991, p.60).

Assim, a passa seguinte a ser efetuada foi inter-relacionar as conceitos H
encontradas no discurso dos sujeitos a tim de instituir uma compreensão dos dados:!

coletados, validar ou refutar as questbes da pesquisa e dimensianar a canhecimento
acerca do assunto investigada.

Buscamas manter a fidedignidade e a coerencia, abjetivando a inferencia

de um relativo controle sabre as daØas caletadas. Este camportamento tarnou-se
necessário para que não imprirnir distorçOes na investigaçãa.

Estamas canscientes de qde as dados nâo devem ser cansiderados coma

pura realidade empirica que a pequisador buscau tratar. Eles são frutos da

intelectualidade e da rnetacogniçãa fias pesquisadas a partir de suas vivOncias e

práticas coma pracessa de busca dainfarmacaa. Coma bern arienta Rudio:
0 pesquisadar utili'zará uma série de técnicas para analisar a material que
fai abtido. A intrpretaçâo vai consistir ern expressar a verdadeiro
significado do material, que apresenta em termas dos prapOsitas cia estuda
a que se dedicou. P pesquisador fará as ilaçöes que a lOgica Ihe permitir e
aconselhar, pracederá as comparaçOes pertinentes e, na base dos
resultadas alcançatas, enunciará novas principias e fará as generalizaçOes
aprapriadas.

Acreditarnos que a ado bao desses critérios permitiu dirninuir as
discrepâncias entre as sujeitos e canthbuir, sabremaneira, para alcançar as objetivas
prapastos nessa pesquisa.
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5 ANALISE E DISCUSSAO DOS DM305

Nos capitulos anteriores foram expostas as teias conceituals, a trajetOria
histOrica e as peculiaridades do estuc10 de usuário, da metacognição e do arquivo a
fim de situar e manter uma coer&cO teôrico-rnetodolOgica que norteau a caminhar
desse estudo, em consonância	 a investigação de urna questao particular
decomposta em suas relaçoes m 	 corn o uno e o mUltiplo.

Este capitulo será di 	 o para a apresentação da análise dos dados,
em que buscamos relacionar as 6cados evidenciados nas respostas dos seis
professores universitários, seis histÔriadores e dois profissionais. Para laze-b,
utilizamos corno subsidio as categorias estabelecidas no modelo de comportamento

•	 de busca de inforrnaçao de David Ellis 1 Cox e Hall (1993).
Esses dais profissionais sab representados por meio das letras A e B. 0

prirneiro, deles (A) e formado em Hiskoria pela Universidade Federal do Maranhao
(UFMA) e Especialista em Gestao de jArquivos pela rnesma instituição. Ele trabalha
no APEM ha dezesseis anos e ha deoito meses esta na direçao dessa instituição.
Alem disso, ele atuou na organizaçâo do acervo da DOPs, na transcriçao de
documentos, na elaboraçao de instrurnentos de pesquisa, na organizaçâo dos
conjuntos docurnentais do Arquivo, no atendimento ao usuãrio e foi também
encarregado pelo apoio técnico.

0 profissional B é graduadä em Filosofia pela UFMA. Trabalha no APEM
ha vinte e seis anos. Ja esteve a frerite da gestão do setor de assuntos culturais.
Atualmente trabalha no apoio técnico elno atendimento ao usuârio.

•

	

	
Urge pontuar que ambos cs profissionais têm preocupaçao quanto ac

aperfeiçoamento e a capacitaçâo profissional, tendo participado nos Ultimos dois
anos do Congresso de Arquivologia, de cursos de microfilmagem, digiltalizaçao,
conservaçao de documentos, patrimônio cultural e outros corn vistas a melhor I
desernpenhar suas atividades.

Alem disso, outro ponto rele',ante que se faz necessário por em relevo é
que a profissional A jã desenvolveu pesquisas no Arquivo, segundo relata:

[ . 3 eu fiz a monografia de Especiabizaçao sabre o Arquivo PUblico e possuo
o hábito porque estou sempre procurando conhecer 0 que tern aqul dentro
do Arquivo; estudando a documentaçao, analisando seu arranjo: (undo,
series, subseries, fazendo ou orientando a sua descrição [ ... J. Precis:i estar

para o pesquisador e ihdicar-Ihe as fontes de pesquisa.
inforrnada do conteUdô da docurnentação pra poder passar as inforrnaçOes
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Embora nao nos tenha lido urn dos critérios para a seleçao desse
sujeitos, considerarnos o desenvolvitento de pesqusa no APEM por parte dos
profissionais urn fator importante ness i a investigação.

Já, os professores universtários e os historiadores foram selecionados
mediante a identificaçao de quais deses usuärios tern frequentado o APEM he pelo
menos dois rneses e desenvolvem o rocesso de busca duas vezes por sernana no
mmnimo.

Eles foram agrupados atrajves do sorteio aleatOrio, em dois grupos de
pesquisadores, cada urn deles, constitLiidos por seis participantes

o prirneiro grupo constitum4io por trés professores universitãrios e trés
•	 historiadores, recebeu o norne de gruo dos pesquisadores instruldos, identificados

da seguinte forma: P11, P12, P13, P14, Ft15 e P16.

o segundo grupo, tarnbern 6 rnposto pelo mesmo quantitativo do prirneiro
foi denorninado de grupo dos pesquiadores não-instruidos, sendo representados
por PNI1, PNI2, PNI3, PNI4, PNI5 e PNI6.

A perfilaçao dos sujeitos erpvolvidos nessa pesquisa é apresentada no
Quadro 1 através da evidéncia da profissao, forrnaçao, tempo de pesquisa e
frequencia sernanal no APEM.

I.
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II

II

PESQUISADOR	 PROFISSAO	 PORMAçAO	 PESQUISA	 SEMANAM.. NO
NO APEM	 APEM

P11	 Historiador	 e BachreI em Histôria Mais de 1 Trés vezes por
Geôgrafo.	 e emLicenciatura em ano.	 semana

Geografia.
P12	 Historiador	 Bacharel em Histôria Mais de 2 Atualmente, todos

e	 Mestranda	 em anos.	 as dias.
___________________ HistOfia

P13	 Historiador; 	 Bach$rel em HistOria Mais de 10 Todos as di2s.
desenvolve	 e	 specialista em anos.
pesquisas	 Gest$o de Arquivos.
particulares para
diversas
instituiçOes.	 -
Professor	 da B
UFMA.	 C

e Mais de 8 Geralmente, 	 2
em anos. vezes por semana,

mas ha sernana que
essa freqQ ' ncia é

.

S

________________ 	 major.
Professor	 da Bach.arel, Mestre e Mais de 30 3	 vezes	 por
UFMA.	 Doutra em HistOria. 	 nos.	 semana.
Professor	 da Bacharel e Mestre em Mais de 2 Geralmente, 	 3
UFMA.	 Hist&ia.	 anos.	 vezes por semana.

PNI1
	

Historiador	 da Baci jarel em Historia Mais de 8 Todos as dias.
Procuradoria	 e	 specialista em anos.
Geral de Justiça Gesto de Arquivos.
do	 Maranhão
(PGJIMA).
Historiador.	 Ljcehciatura	 em Mais de 2 Todos Os dias.

Histdria	 e	 estA anos.
I	 curs;àndo	 no

monento,	 a
Especializaçào	 em
Histria	 do
Marnhào.

PNI3	 Historiador	 Bacijarel em HistOria Mais de 4 3	 vezes	 por
F	 Autônomo.	 e Mestranda em anos. 	 semana.

I	 Ciências Sociais.
PNI4	 Professor	 Lice6, ciatura	 em Mais de 5 2	 vezes	 por

Universitário	 Histria, Mestre e anos.	 semana.
•	 Douor em Ciências

F	 _________________ das ehgiOes.PNI5	 Professor	 Liceèicjatura	 em Mais de 15 2	 vezes	 par
Universitário	 História. Mestre e anos. 	 semana.

I	 Douor em HistOria
_______________ 	 •	 Socipi.
PNI6	 Professor	 I BacFiareI em HistOria Mais de 6 2	 vezes	 oar

Universitàrio	 e
Hi

Quadra 1 - Perfil dos pesquisadores instru
Legenda: P1: Pesquisador Instruldo; PNI: F

o em anos.	 semana.

Jos na pesquisa.
No-lnstruido.	 F

Uma questao relevante observada no perfil desses pesquisadores foi que,
em sua ma joria, tem titulação mini 

"'I 
de especialista Cu estão na Especftilizaçao,

excetuando 0 P11, que é apenas gra9uado.

0
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Essa e uma informaçao pe1inente, pois Os caracteriza como usurios da
informaçao, conforme estudo desenvolvido par Alves e Silva (1978), em que ha urna
relaçäo diretarnente proporcional 1ntre forrnação academica e a educaçao
continuada e a necessidade de informpçao do usuário.

Outro fator importante e formaçao inicial desses usuários: toclos são
graduados em Historia, incluindo os professores universitérios, ou seja, também são
historiadores. Nao queremos com is  afirmar que a APEM é freqUentado so por
historiadores. Pals, conforme o RelatOrio Anual da referida instituição, no ano de
2007, houve a frequencia de bibliotecarios, pedagogos, advogados, geografo e
outros. Embora haja essa diversidde de frequentadores, as historiadores, no
entanto, constituem a maioria.

•

	

	 Acreditarnos que esse contexto está relacionado ao fato de ser urn p
arquivo histOrico em que outras áres do conhecimento näo vém as possibilidades I
de pesquisa existentes, corn potenciIidades para informar e alterar a realidade, a
que conduz a comungarmos corn FoJcault (2008, p. 149):

o arquivo e, de iniclo, a lei do que pode ser dito, 0 sistema que rege 0
aparecimento dos I enunciados corno acontecirnentos singulare!5. Mas o
arquivo e, tambérn, o que faz corn que todas as coisas ditas não se
acurnulem em umamassa amorfa [.1.

Em relaçao ao tempo qu os pesquisadores desenvolvem pesquisa no
Arquivo, é perceptivel que tanto no grupo do P1 coma dos PNI, revela-se que major
tempo par parte dos professores unkersitarios.

Isso coaduna corn a eigência feita pela a profissão de professor
universitário, ou seja, de estarem sempre engajados nos processo de pesquisa a firn!

•

	

	 de gerar conhecirnento para alirnen ar e dinamizar o tripe da universidade ensino,
pesquisa e extensão.

Quanto a frequencia serranaI ao APEM, os historiadores de ambos Os

grupos, mantérn uma major freqüêpcia em funçao do seu ambiente de trabaiho
(PIN2, PIN3, PIN1) ou por estarem desenvolvendo as pesquisas para
desenvolvimento de suas dissertaçtes (P12, PIN3). Pode-se pontuar ainda, que a
menor frequencia sernanal dos professores ao Arquivo, deve-se as atividades
prOprias de sala de aula, a coordenaao de estagios e as reUniOes corn os grupos de
pesquisa.

S



Corn efeito, convém asinalar, conforme ja salientado quo esse
ernpreendimento analisou as categories do modelo do busca de informaçao de Ellis,
Cox e Hall (1993), nas quais buscarncs saber:

a) iniciar: quais os rnetod ps empreendidos ao começar uma busca de
informação?;

b) encadear: no processo de busca e feita algurna conexao entre as
referencias localizadas?;

c) navegar: voce faz algurna busca de informaçao casual na sua area de
interesse?;

d) diferenciar: a inforrnaçap obtida passa por algurna filtragem?;
e) monitorar: como voce s 

I 
b rnantém atualizado?;

•	 f) Extraçao: e feita alguma seleçao de docurnentos ern uma fonte de
inforrnaçao?;

g) verificar: as inforrnacoes recuperadas são checadas?;
h) finalizar: quando o processo de busca de inforrnaçao terrnina?
Além disso, buscamos localizar estratégias metacognitivas no

desenvolvimento do processo de lusca de informaçao no APEM dentro das
categorias acima mencionadas. Esss estrategias, por sua vez, não foram pre-
definidas, rnas foram localizadas na fa la dos profissionais e dos pesquisadores.

As estrategias reconhecidad foram as seguintes:
a) agregação do valor (A\): o individuo cria conceitos ou atributos que

orientam a tomada de decisao em seguir ou escolher urn dado
carninho;

• b) aproxima(;öes sucessivas (AS): ocorre quando o individuo estabelece
passos, em que vai tatando as possibihdades, visando se aproximar,
paulatinamente, do objeivo esperado;

c) cornpreensão monitorada (CM): acontece quando o sujeito parte do
conhecido, onde visualia as possiveis possibilidades no contexto em
que cada passo está serdo dado.

Precisamos referenciar qué as próprias categorias do modelo do busca do
informaçao de Ellis podern ser vistas porno estratégias motacognitivas, uma vez que
são caracteristicas e/ou açoes qie permeiam a busca de informaçao de I
pesquisadores e são, rnentalmente a\aIiadas o aperfeiçoadas.
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Pare tanto aplicou-se a er 1itrevista semi-diretiva aos profissionais e do
protocolo verbal aos pesquisadores. Para a aplicaçao deste, inicialmente, foram
explicados aos pesquisadores como se dana o processo de se pensar alto. Essas
explicaçOes tiveram como guia as segyintes enfoques:

a)reconstitua passo a passk a processo de busca de informaçao que Ihe
e prápnio, sem levar em consideraçao a presença da pesquisadora;

b) externalize oralmente, de forma mais clara possivel, todos Os

pensamentos que vém a sua mente;
c) explicite qualquer düvida, dificuldade e ate as carninhos a serern

percornidos para encontrr soluçao (oes).
Adiciana-se a isso que foi necessário a utilizaçao de outros recursos para

• a grupo dos instruidos: a explicaçao bobre as passas de coma se desenvalve um
processo de busca de informaçao a cada sujeito, por rneio de uma linguagem clara e
concisa.

Depois das explicaçoes e §anados quaisquer dUvidas que surgirarn, foi
realizada o processo de busca de ihforrnaçao corn a intuito de registrar o seu
acontecer.

Corn a término da coleta désses dados, houve a transcriçao de maneira
mais fidedigna possivel. Dessa forma, buscamos conservar as pauses, as
interrogaçoes, as dUvidas etc observac jas na externalizaçao oral dos particpantes.

Feita a transcriçao, enveredamos para a identificaçao das categorias do
modelo de busca de informaçaa I Ellis, Cox e Hall (1993) e estratégias
metacognitivas.

Adiciona-se a essas, a incluèao de uma categonia ao rnadelo, denorninada
transcrever, ação presente no acontcer da busca de informaçao por todos as
pesquisadores, tanto as instruidos, qunto as nao-instruidos.

5.1 Localizando a situação: a APEM 6 a estudo de usuãnio

0 desenvolvimento do estLida de usuário impnimi as W. a satisfaçaa
informacional dos usuánios par rneib da ofenta de seus senviços e produtos
informacionais de qualidade.

No caso especifico, as anquivos, ao empreenderern tal estudo poderao
cornpreender que as necessidades infarrnacionais atuais e futuras estãa alocadas
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na mente de seus usuários e que a 	 sO é eficaz quando estes atrihuern a
mesma, sentido e mudarn o seu est;	 inicial de conhecimento.

S

S

Alern disso, a estudo poSsibilita concentrar esforços para exce.der as
perspectivas de seus usuãrios, orientando suas buscas de inforrnaçao, indicando as
fontes atraves dos instrurnentos de pesquisa que propicie tome a inforrnaçao Cdii
para Os mesmos.

No APEM, de acordo corn 6s profissionais A e B, esse estudo é realizado,
mas não faz parte do pianejarnnto institucional, ocorrendo por meio do H

preenchimento da ficha do consulente e do contato que as funcionários fazem ao
indagar o pesquisador sabre seu vazio cognitivo, conforme assevera a pesquisadora
A:

[0 estudo de usuArio] não e urn trabaiho sisternOtico, sernpre estarnos
atentos a buscar eisa inforrnaçãa junto ao usuário, indagando sobre suas
necessidades de inforrnaçao, de sua perspectiva de trabaiho ou objeto de
estudo. Quando o( usuãrio chega para consulta aos documentos, ele
preenche urna ficha de identificaçâo pessoal, informando Os objetivos da
pesquisa.

Percebernos que o entendikiento que se tern sobre esse estudo, é sob o
ponto de vista da identificaçao do pUbico que frequenta 0 Arquivo e a freqUência dos
mesmos, que se dá atraves do preenchirnento da ficha do consulente: "[...] 0
elaborado urn reiatOrio mensal atrav4 da ficha cadastral do mesmo, a tim de avaliar
o tipo de clientela e a assiduidade no PEM."

Nao se quer dizer corn issft que a rnapearnento dos pesquisadores que
frequentarn a Arquivo nâo seja urn ponto fundamental, contudo esse rnapearnento
deve responder aigurnas questOes ue surgern quando se trata desse tipo de
estudo, tais coma: Qual tipo de informaçao que esses usuOrios necessitarn? Qual 0

conhecirnento que eles tern da inforrnçao? Por que precisarn dela? De que forma é
feita a seleçao das fontes pelos uuários? Por que eles faiharn na busca da
inforrnaçao? Por que eles nao conseguern a inforrnaçao desejada? Quais as critérios
adotados para selecionar a sua inforrdaçao?

Entretanto, as respostas I requisitadas por essas questOes, não são
fornecidas pelo estudo de usuärio clesenvolvido pelo APEM e sinalizarn que e
necessario haver urna meihor artithlaçao desse estudo, conforme evidencia o
Profissional A: "[...] acho que se devria fazer urn estudo rnelhor ate pra poder se
rnelhorar o atendirnento."

0
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Urge pontuar que o reconijecimento, pelo APEM, do redimensionarnento
desse estudo, figura corno urna )fluestao favorável para meihor conhecer e
compreender o comportamento inforn1acional dos seus usuários sob a ponto de vista
cognitivo, ernocional e situacional e vrificar a satisfaçao destes quanto aos serviços
e produtos informacionais oferecidrs fornentando, concornitantemente, 0 seu
planejarnento e a sua avaliaçao.

Pode-se, assirn afirmar qpe o APEM desenvolve, ainda, 0 estudo de
usuário de forma muito tirnida e sob a Otica tradicional corn tendencia a moderna.

Isso porque ao mesmo tempo ern que analisa a forma corno a infcrrnaçäo f
flui externamente aos seus usuarids, par meio da identificaçao das fontes de
informaçao rnais utilizadas, ha urna pre-investigação das necessidades

•	 inforrnacionais dos pesquisadores, p01 pane dos profissionais, corn a fito de
possibilitar urn processo de busca saUsfatório.

Contudo, cornpreendern ainforrnaçao sob a ponto de vista objetivo, que'
está alocada ern urn docurnento e crbe ao pesquisador encontra-la e recLJperá-Ia,
dal a ênfase nas fontes inforrnacionbis mais utilizadas. Ponto este percebido nos
relatOrios sernestrais ern que são Iistdas essas fontes.

Essa afirrnativa e corroborada pelo profissional A quando enfatiza que
dentre os fatores considerados irnporjtantes para o desenvolvirnento do processo de
busca de informaçao está: "A ekistência dos instrurnentos de pesquisa, o
conhecirnento da docurnentaçao e sija localizag5o pelos funcionarios que fazern o
atendirnento [...]", ou seja, para ele a eficacia da busca de informaçao estä mais
relacionada a aspectos internos ao 4quivo, corno a disponibilizaçao de instrumentos
de pesquisa, a organizaçao dos conjintos docurnentais para facilitar a recuperação
dos rnesrnos e a presença do profissonaI coma o mediador entre o pesquisador e a
docurnento.

Sern embargo ha aqui urna constatação tradicional da arquivisfica
desenvolvida no APEM, que 'necessita ern carãter de urgéncia a
redirnensionarnento, que é a representaçao do conteUdo e as instrumentos de
pesquisa que possibilitam a acesso sob ponto de vista dos arquivistas e näo, dos
usuários.

Tal prática e fruto da auséncia de estudos de usuários que os considerern
coma cerne do processo e, por codseguinte, conduza a APEM a reavatia;ao dos
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seus instrumentos de pesquisa e das formas de representação das informaçOes que
estão sob sua custOdia.

A literatura, atraves de BeIotto (2004, p. 273), cristaliza essa linha de
pensarnento ao afirmar que:

Aos profissionais d4 apoio a pesquisa cabe a disserninaçào da informaggo,
a partir de seu estdo puro. SO e possivel fazer a interpretaçao porque a
mernOria està IA, estatica, porém ja resgatada, reunida, arranjada e descrita
criteriosamente par profissionais cuja função e justarnente essa.

Ja 0 Profissional B, acredita que 0 processo de busca da inforrnaçao é
dependente do prOprio usuãrio, ou sej, e necessãrio que ele esteja "[ ... ] corisciente
do que e busca: corn o terna, a deIimitçao de data e objetivo da pesquisa."

Tal posicionarnento é incIusve urna prática de alguns pesquisadores:
primeiro e estabeleçer urn terna e dentro desse tema, eu faço um recode
temporal; a partir do momento que eu estabeleço 0 tema, eu jà posso ter
uma perspectiva pre que tipo de documento eu you utilizar e que periodo,
ne? (P1).

Ha, nesse sentido, uma anélise mais voltada para a necessidade
informacional do pesquisador corn o reconhecirnento dessa necessidade, bent
a sua definiçao e o seu entendimento.

Outra questao evidenciada pelos profissionais em relaçao ao processo de
busca de informaçao no Arquivo, di respeito aos problernas ou barreiras que
atrapalham o desenvolvimento o seu abontecer.

De acordo com o profissidnal A, a a rnaior barreira estä alocada no
prOprio usuãrio que não compreende d valor dos conjuntos documentais do Arquivo,
ou seja, ha urna faith de conscientizhçao por partes destes na conservaçao dos

•	 docurnentos:
[.4 Muitos usuários tern em sua mente que aquele documento vai servir pre
ele ali e esquece qué outros vão precisar dessa informaçäo tarnbéni e nem
sernpre eles entendem que as nossas exigOncias são no sentido de
preservar essa docuthentaçao.

Outras barreiras foram e!enadas por este pesquisador, tais coma: "[...] a
fragilidade dos docurnentos e a irnposibilidade de microfilma-los ate hoje per falta
de condiçoes financeiras e tOcnicas (PA).

Essa fragilidade deve-se ao fato de serern docurnentos antigos, que pela
ação do tempo, do rnanuseio e da flta de medidas preventivas, conduziu a sua
deterioraçao.

0
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Essa problernatica tarnbenp 101 evidenciada no desenvolvirneiito do
processo de busca por alguns pesqqisadores, conforme e perceptivel nos relatos
abaixo:

o grau tie dificuldade na leitura da preservação do
temeroso em manusear; geralmente, eu n&o gosto

ra no prirneiro momento devido a essa diticuldade e
e zona que esté mais Irâgil na hora de manusear

ir, começando por urn documento, que näo vai ser
sso ver Os antecedentes, por qua esse Iivro ta num
e nâo ta sendo mais possIvel consulta-lo; ele está

dificuldade aqui [ ... ] ler, procurando todo cuidado Para
...] não posso pegar com mao o documento [...} a tinta
buracos [ ... J (P15).

em mais estrutural ao Arquivo, ha tambern as
tre estas foram percebidas as abreviaturas

encontradas nos documentos "[...] urn a problernática é saber as abreviaturas, nâo
são todas, pois corn a tempo, a genteacaba se farniliarizando, mas então eti tenho
que recorrer ao Iivro de abreviaturas qijie tern aqui se eu me engano." (PNI6).

Adiciona-se a essa barreira o significado das palavras e a exigéricia de F
urn conhecimento a cerca da Paleografia 34, pals corno O urna escrita antiga, muitos
significados podem ser confundido, o que por conseqüência, cornpromete,
significativamente, o teor do docurnentb:

[ ... ] eu to detectanc
documento, eu fico
de forçar rnuito a IE
tento ver assim, qL
(PNI4);
Eu deveria pesqui
possivel, eu não p
estado tao ruim, q
deteriorado [ ... ] olha
nao deteriorar mais
oxide [.] tern muito

Alern dessas barreiras de
de ordern interna ao documento.

-J
cC

U,
L

S

Entào Para eu 16-Ios
que compreender a
abreviaçoes qua era
entender as diferentc
amanuense, que der
escrita é bastante a
tem determinados
realmente.

Nessa direçao, torna-se
cornprorneter, o processo de busca de

Segundo o profissional A,
nessa direçao:

u tenho que ter urn certo dorninio paleogréfico, tenho
escrita da época, o traçado das letras, o tipo de
feitas, a tipo de assinaturas que eram utilizadas pra
formas de escrita, que vai varier de acordo com cada

nde tambem da escolaridade de cada um ne f ... ] essa
aica, e urna escrita de dificil Jeitura, entâo s5 quem
)nheclmentos acerca de Paleografia consegue ler

ehrninar essas barreiras, de forma a nâo i
pelos usuários do Arquivo.

poucos se tern percebido uma rnudança

Pouco a pouco Os usiários e as funcionários väo adquirindo a consciencia e
a responsabilidade dà preservaçäo do documento e da inforrnaçao. Está
sendo desenvolvido dirn programa Para a nossa inforrnatizaçao do acervo,
que vai ajudar muito has buscas de informaçâo [ ... ]. Muitos passos já foram
dados, acredita-se que o programa que está sendo desenvolvido agora vai
satisfazer as necessii1ades. Será uma grande mudança porque Os usuãrios

Paleografia e concebida como [ ... ] um estudb técnico de textos antigos, na sua forma exterior, que
compreende 0 conhecirnento dos materiais e instrumentos Para escrever, a histOria da escrita e a
evoluçao das letras, objetivando a leitura e transcriçao." (LEAL, 1979, p. 10).

0
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vão ter disponiveis, m meio eletrãnico, Os instrumentos de busca e outras
informaçOes que vão Ihe orientar e apontar novas pesquisas e informaçOes.

Corn efeito, essas medidas redimensionarao o processo de busca de
informaçao no APEM, gerando granØes possibilidades a produção da pesquisa,
mesmo a partir de documentos jé explbrados.

Portanto, evidencia-se clue mesmo o pesquisador do APEM, tendo ao
seu dispor urn acervo documental doado de urn valor incalculável, capaz de gerar
grandes possibilidades para o desen4olvimento de pesquisas, ele nada conseguirã
extrair se o Arquivo não estiver prepathdo para possibilitar urna busca de informaçao
em que o pesquisador obtenha major clareza acerca de sua necessidade de
inforrnaçao.

5.2 Na diversidade dos relatos, os mncontros e desencontros no processo de

busca da informaçao

A partir desse momento, a discussao será direcionada para urna posiçao
mais central do problema, ou seja, para a análise das significaçOes contidas nas
entrevistas e nos protocolos verbais 4licados a partir das categorias do modelo de
busca de inforrnaçao de Ellis (1989? Ellis, Cox e Hall (1993) e as estrategias
metacognitivas encontrada nestas categorias.

Ernpreendemos a i nvestigáção englobando catorze sujeitos compostos
por seis professores universitãrios, seis historiadores e dois profissionais que atuarn
no APEM, conforrne ja foi mencionadoj

5.2.1 Iniciar

A categoria iniciar insere tode o fazer no processo de busca de inforrnaçao
que direciona a urn olhar holistico a cerca do assunto a ser pesquisado. Isto ocorre

ii

I

II

por meio da identificaçao das fontes	 para sua posterior localizaçao.
pela presença rnarcante de estrategias

adores para obterem urn panorama acerca
Essa categoria foi

metacognitivas utilizadas pelos pesquis

da ternática investigada, sendo que aldurnas dessas estrategias vão ao encontro das
utilizadas pelos profissionais do Arquiv.

0
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Para a profissional A, o
no diálogo estabelecido entre pesq
de busca se inicia na sala de cons'
instrumentos de pesquisa, que apos
ser solicitado."

Urn ponto favoravel nesse
major qualidade na busca de infoi
pode jncjtar o desenvolvimento de
oriente a tornada de decisoes.

Ha nessa relaçao urna

;so de busca de informaçao tern o seu inicio
br e profissional do APEM "[...] o processo
através do atendente que vai apresentar as

pelo pesquisador indica o material a

é que o dialogo pode empreender uma
dos pesquisadores, pois a protissional
ias no pensarnento do usuãrio que 0

par parte de profissional ern conduzir a H
pesquisador a utilizar estratégias Ianejadas e flexiveis no pensarnento para
resolverern a problema que gerou o processo de busca de inforrnaçâo e a
rnonitorarnento da rnaneira corno esss estratégias são ernpregadas.

as profissionais atuarn coma rnediadores do
e como prornotores da auto-regulaçao ao
er melbor as possibilidades oferecidas pelo H
rofissional A: "[ . 3 Muitas vezes torna-se

necessária a ajuda de técnicos que pdssuern urn meihor conhecirnento do acervo."
Todavia em nenhum dos gkpos de pesquisadores foi percebida tal ação. r

0 contato feito corn as profissionais ocorreu na solicitaçao da docurnentaçao apOs a
sua Iocalizaçao nos instrurnentos de 1Jesquisa.

Isso, por sua vez, nao significa que esse profissional não atue corno
mediador desse processo, pois cohforme foi ressaltado pelo profissional A, os H

pesquisadores são inquiridos quantd as suas necessidades informacionais pelos
profissionais ao desenvolverern o prodesso de busca de informaçao.

Entretanto, o que percebefrios e que esse contato se dã por meio da
apresentaçao dos instrurnentos de pekquisa existentes, fornecendo o panorama das
principais referéncias existentes sobr a assunto investigado ao pesquisador.

E certo que essa prática ipossibilita ao usuãrio otirnizar a seu tempo,
concentrando as seus esforços nas arãlises das referencias utilizadas.

No entanto, ha de se cons iderar corno questao central nesse dialogo, a
forma como as profissionais oferecerii aos seus pesquisadores as instrurnentos de 

H

pesquisa, de maneira a possibilitar qUe a investigaçao se realize sob a prisrna do
usuãrio, com vistas a localizar a que etão e a que não estão buscando.

Nesse caso ern
processo de busca de informaçao
possibilitarern ao pesquisador conhc
acervo, conforrne expresso pelo
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no auxilio prestado ao usuário pelos
de busca de maneira mais rápida e, sim,

a informaçao.

A questäo aqul, não
profissionais para desenvolver o
sobre a maneira mais eficaz de fo

No que tange a utilizaçao dos instrumentos de pesquisa enfatizacla pelo
profissional B, evidenciamos como urfi padrao de comportamento em quase todos
os pesquisadores do grupo de instruIios (P11, P12, P14 E P15), conforme ressaltado
pelo pesquisador a seguir:

Prirneiro passo queeu fago, chego aqui e pego a indice preIirnnar, que
considero urna ferrarnenta de trabaiho, ta tudo registrado aqui e o que eu
faço depois de cMgar nesse indice: selecionar as pastas referuntes ao
problerna que eu toquerendo estudar, que é a questäo da violéncia policial
na ocupaçào urbana irregular'.
Pra isso ... tinha qué ter, né, a pasta do DORa referente ao assunto; tern
aproxirnação, pra poder problematizar e tudo. Então, aqui, a pasta 28:
informes e inforrnaçoes; recodes de jornais: grilagern e violência policial. 0
que essa informacãb vai me trazer? E 0 prirneiro ponto. (P11)

Ao exprimir essa fala, o pesquisador tenta transferir as estrategias que fez
uso em outro processo de busca de informaçao para essa nova fase, isso pode ser
conferindo no relato de outro pesquisador "[ ... ] primeiro passo, que eu sempre
desenvolvo, e ir a esse indice aqui e vpu olhar os diferentes grupos dos cOdices, que
é a documentaçao expedida e que pode me interessar [ ... ]." (P15)

A utilizaçao dos instrumenos de pesquisa pelos profissionais e pelos
pesquisadores acima referenciados, significa a Iocalizaçao no APEM da informaçao
pretendida e, ao mesmo tempo, a rSlizaçao do objetivo da busca de inforrnaçao.
Essa açao marca a categoria iniciar i pela estratégia metacognitiva compreensao
monitorada (CM).

Inferimos assim que Os sujeitos partem do conhecido (uso de instrurnentos
de pesquisa), onde visualizam algbmas possibilidades sobre as referencias
identificadas nestes instrumentos, q ue poderao corresponder ou não a sua
necessidade informacional.

S

S

0 P15, por exemplo, re
iniciar "[...] primeiro passo eu you a
dos cOthces, que e a documentaçao

Para esse pesquisador, a
ou não a informaçao pretendida,
entrelaçados nessa busca, de mane
não.

claramente essa estratégia na categoria
indice aqui e yOU olhar os diferentes grupos
dida e que pode me interessar ou não."
a ao indice une a possibilidade em localizar
ndo que os diferentes COdices serão

a expressar o interesse do pesquisador ou

0
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Tal comportamento, tambern e vivenciado pelo grupo dos não-instruIdos,
PNI2, PNI3, PNI4 e PNI5, de acordo corn o que se pode verificar na fala abaixo:

f .. ] bern eu começó por este catálogo [...] deixa eu verificar [...] bern you
selecionando, escrekendo aqui tudo a que e referente a essa ternática, ou
meihor, que eu acho que tenha a ver [ ... ] olha eu tenho que ver a época, a
tempo [ ... ] e ai voj vendo quais dessas dacurnentaçoes väo estar me
servindo pm 0 que eu quero depois desse levantarnenta [...] you anotar.
(PN2).

0 pesquisador expressa àsa estratégia quando cornenta que "[...]
escrevendo aqui tudo a que e referente a essa temática, ou melhor, que eu a(.-.ho que
tenha a ver [...].", ou seja, as referenéias levantadas poderao ou nâo servir em sua
totalidade, parcialmente ou serem tota'Imente eliminadas.

A não utilização desses instrumentos pelos demais pesquisadores (P13,
P16, PNI1 e PNI6), e fruto da farniIiaidade que eles tern do assunto pesquisado e
das fontes informacionais existente no APEM:

Como eu jà sei a esrutura, o que tern e a que não tern, you direto as caixas,
nâo faço a pesquise no instrurnento, corno norrnalrnente ternos que fazer;
you pedir aos runcioharios [ ... ] (P13).

Urge pontuarmos aqui, que esses pesquisadores tambem fazem usa da
estratégia CM, na qual a farniliaridade corn o ambiente da pesquisa se
consubstancia coma urna forte possibhidade de encontrar as conjuntos docurnentais
mais precisos a sua busca. A CM, pór sua vez, e construida no contato direto aos
conjuntos docurnentais:

[ ... ] coma já sei o nOrnero dos Iivros peço diretarnente [...]. por jà fazer niuito
tempo que pesquisd corn eles. Vamos ver este aqui, e urn Iivro, a rnaioria
dos seus documents pode servir [...] veja essa página aqul, está horrivel,
eu tenho que puIa, näo tern corno eu ler, està despedaçado, tá muito
queirnado, porque durante niuito tempo a tinta corn a urnichide e a
ternperatura fez corn que a papel começasse a quebrar [...] (PNI6)

Percebemos que houve pr parte desse pesquisador, 0 uso do seu
conhecirnento prévio acerca dessa fonte de inforrnaçao, contudo a fonte, apesar de
ser importante para a pesquisa do rnerno, nao pode ser utilizada em sua totalidade.

0 pesquisador, antes 	 fazer tal constataçao, sinalizou essa
possibilidade. Possibilidade esta, 	 pela presença de urna das
barreiras ja salientada, nesse ti 	 que e o estado de conservaçâo dos
documentos.

A experiência do 	 r corn o meio da pesquisa, interfere
significativarnente, nas futuras buscas 	 pesquisador.
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Nesse sentido, a processo de busca de informaçao desses pesquisadores
e oriunda de sues experiencias coletiQas (relaçaa corn a profissional, corn as fantes
dacurnentais, corn Os instrurnentos depesquisa etc) e tambern individuais.

Em ambos as casos, peçcebernas que a CM passibilitou retirar as
fundarnentos que alicerçararn seu catninhar e determinaram a confluencia de suas
buscas de informaçaa para urn e capo comum: a satisfaçao da necessidade 

H

informacianal.

Outro comportarnerito em qOe verificarnos o usa da CM na categoria iniciar
foi a busca de inforrnaçao em fontes de informaçao inforrnais. Essa busca, por sue
vez, ocorreu corn um nUrnero ma is rduzido dos pesquisadores. Para serrnos mais
exato, apenas P11, P14 e PNI2 a desenvolverarn par meio de conversas corn 

H

•	 especialistas au colegas, como se perbebe no trecho a seguir:
f..] eu conversando corn urn colega rneu [...], ele citou que as fantes tirtharn
sido transferidas pr6 cá e 0 periodo corresponde ao perioda da rninha
pesquisa; entâa eu rsaIvi vim por indicaçaa dele Li (P11).

A recorréncia as pessoas orno fonte de informaçao perrnitiu, canforrne
observamos nos relatos acirna, a ciculaçao de idéias, de informaçoes que aos H

poucas foi rnaldando urna subjetividade rnais atenta a sue busca. Sobre este
processo, a P14 afirma:

[ ..] tambérn pesqui$ei urn paralelo corn as cartas de sesrnarias, qua são
propriedacjes de terrb, né? Então, não são so escravos, jOias, fazendas qua
constarn nos testarnntos que tern aqui no Arquivo PUblico do Estado; frquei
sabendo de pessoa de dentro do nUcleo de pesquisa que eu participo.
(P14).

Tel ação coaduna corn aquila desenvolvida pelas pesquisadores da area H

social da pesquisa desenvolvida par Ellis (1989a; 1989b), ern que a prirneiro passo
para a busca de inforrnaçao concernj ern entrar em contato corn as pessoas que
tern conhecimento sabre a terna pesqiiisado.

Outro carnpartarnento tipièo na realizaçaa da CM par perle dos
pesquisadares dos dais grupas dessa pesquisa e verificar se alguérn já trabalhou
cam a dacumentaçaa, pals segundo les, isso empreende a pesquisa urna rnaior H

agilidade:

Minha busca foi facilitada porque urna professora já tinha trabalhado os
testarnentos, onde inicialmente transcreveu todos as testarnentos e ate
virou urn livro. Então u cornecei par esse Iivro [...] (P14).

0
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	Do mesmo modo o relato	 PNI4 recorre a inforrnaçOes sobre quem está

	

trabalhando a mesma temática "[ ... ] 	 ro passo que eu faço tarnbern, e verificar se

	

alguern ja trabalhou corn essa docur 	 taçao, se alguem já a transcreveu [ ... ]."
Percebernos que a de CM ocorre ern vãrias etapas do processo

de busca de informaçao, nao representando assirn, urna ação estanque, rnas acima
de tudo dinàrnica, cuja mobilidade e reflexo das necessidades inforrnacionais
emergidas a cada dUvida, questiona i!iiento , lacuna nas informaçoes recuperadas,
necessitando assim, algurnas vezes sr refeita ou complernentada.

Embora existarn algurnas 4'ariaçöes quanto a essa estratégia eiitre os
profissionais A e B corn o grupo dos P1 e o dos PNI na categoria iniciar, como a
busca de informaçOes sobre a assunto pesquisado corn especialistas e colegas, de
forma geral, podernos inferir, qLe ha urna sernelhança aproxirnada no
cornportarnento de busca de informaçao nessa categoria.

5.2.2 Encadear

Essa categoria, no modelo 1e Ellis (1989a;1989b), trata do das conexOes
estabelecidas entre docurnentos pelos pesquisadores. Essas conexOes provern das
referencias, citaçoes e notas de rodar3e encontradas nos documentos, que por sua
vez, remetem a outros documentos.

No que tange a essa ppsquisa, o encadearnento foi considerado
irnportante no processo de busca pèlos profissionais, em que as referéncias e
notaçOes de urn docurnento atuarn cbmo "[...] indicadores para irem a busca de
outros documentos [...]" (PROFISSIONL A).

Na verdade, as profissionai s enfatizararn a emprego do encadearnento
para trás (forward chaining) no tempo, em que as referencias de urn docurnento
original podem ser recuperadas. São a  referencias que podern contribuir para urna
cadeia ainda rnais para trás.

A verbalizaçao desse p ofissional rnostra o usa da estrategia
rnetacognitiva aproxirnação sucessiva (AS). Esta estratégia possibilita a arnpliaçao
da busca de fontes informacionais, de maneira rnais exaustiva, se substantivando
ainda, coma cornplemento e/ou a aperfeiçoarnento da categoria iniciar, quando
estabelece urna cadeia de referencias ue conduz a outros documentos.

a:
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A ocorrência da AS gerou urn equilibria no processo de busca, pois
conduziu o usuário a especializar mbis o seu assunto ou a ampliar a sua busca
inforrnacional, quando as referencis localizadas pela categoria iniciar, foram
minirnas ou nenhurna.

A AS foi identificada iia realizaçao do protocolo verbal pelos
pesquisadores, corn maior presença Oo grupo dos não-instruidos (PNI2, PNI:3, PNI5
e PNI6) e menos dos instruidos (P11, P14 e P16):

[ ... ] peguei as referencias e localizel urna série de referencias jornalisticas, né
e na Biblioteca liii +rificar se tinha mesma, tern rnuita coisa là, é vasto,
bastante [...] urna riqi.4eza de fontes jornalisticas grande. (P11).

Os encontros estabelecidos pela AS, instituirarn urn conjunto de relaçOes,
que objetivararn atribuir sentido e valor ao processo de busca de inforrnaçao
real izada ate esse mornento pelo P11.

Percebernos que a estrategia AS não e feita a partir de referencias de
autores e, sim por dados contidos no docurnento original, como procedencia,
destino, data e outros elernentos, comb se observa na rnanifestaçao do PNI3:

[ . 1 esse docurnento ista citando urn decreto (...] varnos ver 1..] you precisar
pegar esse decreto pTa saber corno essa campanha nacional contra a lepra
repercutiu no Maranhbo [ ... ] olba, ele menciona outro documento [..j é [...) 0
COdigo Sanitàrio, huM, you buscar também [...] (PNI3).

São interseçoes estabelecidas corn os dados do documento original corn
outros em urn espaço orientado. Estakituacao envolve a escolha de ir 80 encontro
ou não da referencia sinalizadas. 0 Pr413 decidiu par ir, a que Ihe conferiu, ac certo,
urna nova apreensão e conhecimento sobre sua temática.

Outra percepçao a cerca do uso da AS na categoria encadear, nessa
• investigação, e que ela ocorreu no acontecer do processo de busca, não havendo

urna ordern pré-estabelecida, ou seja) a AS nao ocorre sornente na fase inicial de
exploraçao das fontes, conforrne assiriala o PNI6, quando estava encerrando a seu
processo de busca "[ ... J tern inforrnacOes aqui que you ter que buscar em outro livro
[ ... ] veja [ ... ] ele rnenciona esse decreo [ ... ] you ter que buscar esse decreto, rnas
depois que eu terrninar de transcrever è analisar [ ... ]."

No que tange ao encadeanlento para frente (backward chaining) não foi
evidenciado nessa pesquisa. Acreditrnos que tal cenário ocorreu ern virtude da
pesquisa terse voltado para o desenvdlvirnento da açao da busca propriarnente dita
no prOprio APEM, que por sua vez, riäo disponibiliza ferrarnentas especializadas,
corno por exemplo, indices de citaçaa.

II

Is
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Ao contrário da pesquisa ie Crespo (2005), em que a categoria encadear1
para trás e para frente tiveram sdas relaçoes estreitadas pelo uso de recursos;
tecnolôgicos, aqui, manteve-se a corcepção inicial de Ellis (1989a; 19891b).

Isso se deve näo por rec?nhecer o encadeamento para frente como uma
inovação, mas pelo fato do APEM 1 não disponibilizar os recursos especIficos para
localizar as inforrnaçOes pertinentes a esse tipo de encadearnento, coriforme ja'
mencionado.	 I

Na verdade, o que se est6 posto e que a pesquisa de Crespo (2005)
demonstrou uma possibilidade rral no uso do encadeamento para frente
potenciatizando dessa forma, a busa de informaçao.

Nesses termos, a encadeamento para trás desenvolvido tanto pelos
•	 profissionais, corno pelos pesquiadores foi alavancado pelo uso da estratégià

metacognitiva AS, resultando, de mneira geral, em urn cornportarnento similar. 	 I
Contudo, apesar dos PI terern recebido esclarecirnentos a cerca do

processo de busca de inforrnaçao e ambos as grupos de pesquisadores possuIreri
um peruil semeihante, incluindo a pratica do processo de busca de inforrnaçao n
APEM, constatou-se 0 uso em maiór escala da estratégia metacognitiva do AS pelo's
PNL

Assim sendo, esses sujitos demarcaram no fluir do processo de busca
de inforrnaçao conexoes que geraam urn conjunto de possibilidades e que auxilia
no foco da busca de inforrnaçao.

Portanto, urge pontuarmos que esperávarnos que o uso dessa estrat6gia
metacognitiva pelos profissionais e pelos pesquisadores instruidos e não-instruidos
fosse semelhante ou que o grupd dos pesquisadores não-instruidos utilizasse em
rnenor proporção tal estratégia.

5.2.3 Navegar

Navegar e urna etapa do modeto de busca de informaçao de Ellis (1989a,
1989a; 1989b) concebida corno urna atividade semi-diretiva a area de iriteresse do
pesquisador, tendo sido observadal pela maioria dos pesquisadores na aplicaçao do
protocolo verbal.

Um ponto interessante a ser observado nessa categoria O que
profissionais e os pesquisadores, de forma geral, verificam o tear dos docurnentos a

•

S
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partir dos instrumentos de pesquisaou da descriçao das informaçaes contidas nas
caixas em que a documentaçao estáarmazenada.

Para 0 profissional B, a (navegação ocorre quando se faz a busca nosH
inventérios, nos catálogos e nos indices, em que se percebe a presença da
estrategia metacognitiva de CM.	 I

Essa estratégia foi perceida na major parte do processo de busca dos.
pesquisadores (P11, P12, P14 e F1 15 PNI1, PNI2, PNI3, PNI4, PNI5 e PWI6) desta
pesquisa, conforme observado no seguinte relato:

Confesso que soi rneio afoito [ ... ] mas folheio todo 0 documento prirneiro
[ ... ] aiha aqui, como e que se recupera isso? Eu preciso descobrir de que
trata esse maço. Ah, carta de degredo; degredo era quando alguérn vinhä
de Portugal, mai&urna forma de punição 1...]. (PNI4).

S
	 Esse pesquisador manuseou a documentaçao com vistas a obte

informaçoes a cerca do conteudo 	 mesma e, nâo em busca de um ponto em
particular ou de um material espec 	 Ou seja, sua finalidade foi verificar se havia
algo que pudesse direcionar a sua

Diante disso, a CM assuhiiu a possibilidade de ampliar os horizontes do
processo de busca de informaçao,I de facilitar uma tomada de decisao frente aos
conjuntos documentais em seu poder e de superar a precipitaçao em selecionar dé
imediato uma fonte que mais a frenth não Ihe servirá.

Ja o pesquisador P14, um caso em especifico, desenvolveu a crA

também, observando a identificaçab das caixas de uma forma superficial, ou seja,
apenas olhando a descriçao externi dos documentos:

[...) veja essa caba aqui, se eu verificar, ela pode me mostrar outros ataIho
que eu you busc4ndo 1 ... ] o que e tern naquela caixa ali? Tern urna palavra
que me desperta interesse, por exernplo, nessa caixa, e Lei de terras, corno
eu estou trabalhando corn sesrnaria, de repente, pode me interessar, então
euvoupegarpra'ver...]

Esse pesquisador, baseado em sua experiência, atribui significativé
importância a essa descriçao. Assim, orientou sua opção em ir ao encontro dé
informaçao por melo da descriçab de uma palavra corn a mesma intensidadé
empregada pela busca em um instriimento de pesquisa.

Mao obstante, reconhecdmos que o uso da estratégia rnetacognitiva CM è
considerada produtiva na categoria navegar, tanto dos profissionais, quanta dos
pesquisadores, pois ela perrnite aob mesmos descobrir as possibilidades oferecidas
pela documentaçao.

S

S
E
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0 emprego da estratégia metacognitiva CM na categoria navegar,
possibilitou ainda, orientar e farniliarikar Os pesquisadores corn as fontes pertinentes
a sua necessidade informacional.

Na verdade, essa	 e reconhecida, nessa investigaçâo, através
da busca nos diferentes tipos de 	 do APEM, mas que rnantem algurna relacao•
corn o assunto o qual está sendo	 uisado.

Dal porque, essa busca	 traz urn resultado especifico, ou seja, não
os assuntos, que ao primeiro othar,

mantérn urn relacionarnento corn a trnatica especifica.
E a tentativa de condtizir urna busca rnais generalista para mais

especifica, conforme evidenciado na!fala do PNI2:
[...] mas ainda [6, rninha pesquisa] e urn terna muito amplo, eu preciso
delirnitar rnelhor. j Por isso, é que estou fazendo aqui, 0 ievantarnentd
bibliografica sabre HistOria Urbana qua posse me ajudar a afunilar o terna
1...].

A CM, portanto, exprim te urna estratégia padrao ernpreendida peIos
profissionais corno pela major parte dos pesquisadores, tanto instruidos, quanto 0$

não instruidos quando relacionadcF ao levantarnento semi-direcionado feito ao4
instrumentos de pesquisa.

Embora a ação de percorker a descriçao contida nas caixas dos conjuntS
docurnentais, corn o intuito de reunhl inforrnaçoes sobre a ternatica a ser pesquisada
tenha utilizado a CM, nao figura ccrno padrao de cornportarnento no processo dé
busca de informaçao na categria navegar, pois sornente urn pesquisador
ernpreendeu tal açao.

5.2.4 Diferenciar

Trata-se da categoria em que o pesquisador utiliza crhteiios para
estabelecer a diferença entre fontes, levando-se em consideraçao a natureza e a
qualidade da docurnentaçao que lhq e disponibilizada.

Para o profissional A do, APEM, a diferenciaçao é traduzida quando se
tern bern aclarado "[...] o objetivo, operiodo, o assunto, pois isto vai me possibilitar

1	 11

busca dos documentos no inventãrio."

II

filtra a inforrnaçao desejada, mas

0
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Corn efeito, ao determinar alguns critérios de pertinéncia ao docurnentoH
para ser recuperado, esse profissional esté fazendo usc da estrategia metacognitiva H

de agregação de relevância (AR).

Essa estratégia foi também percebida no profissional B, quando exprirne
"[...] o conhecimento prévic do terna, a confirrnaçao da existência dos documentos
através dos instrumentos de pesquia, a avaliaçao do estado de conservaçao dos
mesmos para a disponibilizaçao ou hao ao usuario são alguns criterios quo devern.:
ser percebidos nos mornento cia busëa." (PB).

A AR possibilitou aos pofissionais terem clareza do assunto a serH

pesquisado come critério fundamental para filtrar as fontes de informaçao, sendc:'
que para o Profissional B, alern ciessk criterios, e necessário, o conhecirnento sobre

•	 e estado fisico das fontes. 	 H

0 usc da AR estabelece uma Iigaçao prOxima corn Os critérios
evidenciados na pesquisa de Ellis 1989a, 1989b), Ellis, Cox e Hall (1993) em:
relaçao a forma come os cientista sociais selecionam suas fontes. 0 primeiro
critéric concernia ao assunto a ser ivestigado, critéric este evidenciado em quase
todos os pesquisadores do grupo instruIdo(PI1, P12, P13, P14 e P15).

No que diz respeito a esse contexto, percebeu-se que a AR foi constada
tambem na fala seguinte:

Então são vários municipios nesse rnaço que eu peguel corn ocorréncias
variadas, então 0que me interessa são documentos: situaçUes que
acontecern corn vdios, escravos fugidos, são pessoas que criarn tensOes
que podern estdr prejudicando a sossego daquele rnunicipio, que
justarnente, tern nesse docurnento aqui (P13).

A constatação ocorre quândo o P13 expressa, per rneio de palavras-
chave, quais os assuntos que necesita encontrar na fonte de inforrnaçao (macc:
documental) que contemple a sua büsca. As palavras-chave, aqui, é vista come o
critério de relevância para a realizaçaô da categoria extrair.

0 usc da AR foi percbido também, no processo de busca do
pesquisador P13, quando utilizava o catãlogo. Observamos que o documento não
havia nenhurna relaçao corn a temática pesquisada:

Veja, eu nern consultarej esse docurnento, porque vejo aqui no catálogo
que ele não me interessa. Isso aqui não me interessa, 0 que me interessa
que tenha 0 codice corn algurna relaçao corn o rneu objeto, são essas
outras temãticas: colOnia de irnigrantes ou imigração, Os cornandados
rnilitares de destacamentos, sejam de tropas nacionais, sejam da guarda
nacional, indios, questôes indigenas, questOes rnais ligadas a segurança,
quflornbos e quilombolas (P15). 	 H

S
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Nesse contexto, percebenos que a AR conduziu os pesquisadores
encontrar documentos de potencial iriteresse, como tambem de excluir deterrninadas!
fontes que nao incidiam sobre esse irteresse.

Essa estrategia tambem fi desenvolvida pelos pesquisadores do grupo
dos não-instruIdos (PNI1, PNI2 e PN3), contudo em uma proporçao menor:

[ ... ] deixa-me ver este aqul [ ... ] interessante [ ... ] são correspondências de
pramotor publicd, essa especificamente de 1872 da cornarca da
Chapada.(PNI1);

Em ambos Os grupos, rerificamos que a AR propiciou uma major'
facilidade em identificar as fontes, inclusive as que apareciam nomeadamente nos
instrumentos de pesquisa e incidiarn sobre Os assuntos.

Outro ponto evidenciado acerca dessa estratégia foi a qualidade atribuida
• pelos pesquisadores as fontes. lEste critério foi salientado por todos as

pesquisadores como uma caracteriskica inerente das fontes arquivisticas do APEM,J
devido a autenticidade das mesmas)conferindo-lhe confiabilidade.

[...] me interessa 65 Códigos de Pasturas Municipais, né, que tern aqui na
Arquivo, que são do interesse da minha pesquisa, que são as Códigos de
Posturas Municipéis a partir de 1842 a 1989. Por isso estou pesquisando
esses Codigos. So fontes tiistOricas de valor inestimével [ . 3 (PNI2);

Essa estratégia tambem ifoi percebida na pesquisa de Crespo (2005).
Contudo nao foi sob o ponto de vibta de estratégia metacognitiva, alem de estar
atrelada ao reconhecimento que Os deriOdicos têm na area.

No caso especifico desta pesquisa devemos ressaltar que: para os
pesquisadores, as fontes do APEM, bor si sO, já são vistas como crediveis. Podese,
então, perceber que esse posicionarento do pesquisador e permeado pela AR. 0
protocolo verbal do segue evidencia bern isto:

Logo em seguida a pasta vat ter urn grande nUmero de recodes. Esses
recodes estam aqui no APEM; o valor principal estaria no fato deles.
estarem aqui e selecianados pelo DOPs; esses mesmos recodes estão na
Biblioteca Benedito Leite em que vocé acha documentos se referindo a
violéncia do DOPs [...). Procurando por toda ela, não encontrel nenhum,
documento do DOPs referido a sua violéncia, então aqui vocé não acha; sO
que a fato de ecoIher eles aqui, e saber par que eles estam tentar
problernatizar issà [.3. Ai a que acontece e isso já seria uma informaçao:
que pra pesquisa viria coma reflexo do contexto de regime ditatorial, a!
questão da ocultação da violéncia contra civis é sempre presente, então a
gente percebe isso no prOprio arquivamento de coma a COPs Se organiza,
coma ele organi4a as seus documentos, reflete esse contexto maior da
politica ditatorial inilitar, ou seja, a prOpria organização desse acervo pelo
APEMJá possibilita interpretaçães (P11).	 H
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A facilidade de acesso as fontes tambem foi considerada uma forma de
diferenciar a fontes de informaçao pelos pesquisadores de ambos os grupos coma
sublinha a P14:

Eu pesquiso corn muita facilidade, aqui, por conta cia infra-estrutura e do
pessoal, re, entäç para a pesquisa que desenvolvo, em urn prirneiro
mornento, eu rnonei para as muiheres proprietãrias do sOculo XVIII urna
pesquisa corn bae na documentaçâo no Arquivo PUblico do Estado,
basicarnente, sO que eu encontrei urna facilidade grande, por que os
testarnentos estarnern Iivros higienizadas e bern organizados, a clue facilita
0 acesso aos rnesrnos [ ... ].

A facilidade no acesso a informaçao reflete consideravelmente, no
processo de busca, conforme percebemos na fala do pesquisador acima
mencionado, pois se direciona não so em atribuir respostas as questOes do
problema que gerou a busca, mas tambern as circunstancias particulares em que
permeia tal processo.

De uma forma geral, foi percebido que a AR pelos profissionais e pelos
pesquisadores tanto instruidos, corno Os näo-instruidos, foi uma constância na
busca de informaçao na categoria diferenciar.

Nao houve, portanto distanciamentos no usc dessa estratégia nessa
categoria. Isto porque as açoes empregadas pelos pesquisadores dessa pesquisa
foram similares.

5.2.5 Monitorar

A categoria monitorar corresponde no modelo de Ellis (1989a; 1989b) ao
• acompanhamento do que e produzido em uma area de interesse do pesquisador e

que näo foi identificada no processo de busca de informaçao por parte tanto dos
profissionais, quanto dos pesquisadores como uma padrâo de comportamento.

Na realidade, ela foi manifestada apenas no processo de busca de
informaçao de dais pesquisadores, urn do grupo dos instruidos (P14) e outro dos
não-instruidos (PNI2), onde em ambos, foi verificada a CM, conforme relatos abaixo:

Aliado a isso, busco sernpre a que ta sendo produzido; dal tarnbern a
participaçäo ern Congresso, ern encontro, trocar id6a, diálogos corn outras
pessoas que estão hesse rneio, isso é fundamental, porque aprofurida e te
alarga 0 carnpo de observaçâo. tudo par ai (P14);

Tenho que ver se e $O aqui, no arquivo, que tern a que eu quera [..) you ter
que buscar orientaao corn o professor pra ver se he alga de nova
publicado ern relaQâo a esse assunto, quero dizer se alguérn está
desenvolvendo algurna pesquisa, isso ajuda [... ] (PNI2).

S
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Existiu uma pequena difeenca na CM por esses pesquisadores. 0 P14
que desenvolve essa ação de formal mais consciente participando de encoatros de:
natureza cientifica e na conversa corn os pares.

No tocante ao PNI2, a CM acontece pelo contato corn uma professora,
que figura corno uma irnportante I fonte de inforrnaçao para a pesquisadora,
baseando-se assim, em uma ünica fdnte.

Todavia, a CM desenvoivida pelo PNI2, não ocorre de uma forma
consciente, pois a busca de novas iflformaçOes para esse pesquisador serve para:
ajudã-lo na compreensao da sua terntica em estudo, o que, de fato ocorre.

Contudo, a proporçao qLie ele busca o que está sendo publicado,:
consequentemente, ele está se atualçzando em seu campo de atuaçäo.

• Acreditamos que a no contemplaçao por parte dos dernais
pesquisadores e profissionais dessa categoria, ocorreu pelo fato desses sujeitosH
estarern voltados para o desenvolviniento da pesquisa histOrica, levando-os a utilizari
no processo de busca de inforrna4ao, exclusivamente, nas fontes histOricas doH
Arquivo,

Contudo, nao queremos dizer corn isso que o APEM se configura comoH
urn lugar de pesquisa estagnado no tempo, ao contrãrio, suas fontes documentais,
por meio da pesquisa, possibilitam ao pesquisador revisitar teorias existentes, de!:
forma que haja um progresso e uma humanizag5o das mesmas.

Nesse sentido se é condlizido a concebe-lo como urn lugar em que a:!
pesquisa torna os seus conjuntoh docurnentais sempre atuais. Parte-se doH
pressuposto que essa pesquisa nab possibilita apenas, a esse arquivo, como a

• qualquer outro, o legado teôrico, rnas faz de sua prática uma revisitação e (re)'
construçao da realidade, enriquecendlo a presente através das vivéncias atualizadas
do passado.

Dessa forma, os conjunto& documentais existentes no APEM são sempre
atuais e, por conseqüência, figuram corno fontes que possibilitam a atualizaçao da
pesquisa edo pesquisador. Por essa razão - apesar de nao ter figurado como ação H

ocorrida no modelo de Ellis (1989a; 1989b) e nem node Ellis, Cox e Hall (1993)
devernos conceber, como enfatizarérn as profissionais, a divulgar dos conjuntos
documentais existentes no APEM cortio uma ação inerente ao rnonitoramento.
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A subcategoria divulgar e vista como urna forma de tornar conhecido o
que existe no Arquivo. Acreditarnos óinda, que a sua inserção no monitorarnento é
adequada, em virtude de possibilitar. aos pesquisadores a atualizaçao das fontes
existentes no APEM, capaz de gerer grandes possibilidades para intervenção e
ampliaçao da pesquisa realizada.

Isso e perceptivel na fala dos profissionais do APEM, em que a
divulgaçao e uma condiçao indispen$vel para os pesquisadores acompanharem o

que è do seu interesse. Essa divulgaçao, por sua vez, ja e urna prãtica do Arquivo,
que ocorre:

Através das exposiçOes ternâticas, do site tambern, temos o site ca
Secretaria de Cultôra corn o link para o Arquivo PUblico, once são
divulgados muitos irstrumentos de pesquisas e tarnbém Os eventos que a
gente realiza. Ano passado foi realizado exposição de toda documentaçao
que se tern de policia. Realizou-se tarnbérn este ano urna exposição do
prOprio arquivo, tudo o que 0 arquivo produziu durante seu tempo de
vigéncia (PROFISSI NAL A).

Ha nessa fala uma conside1açao interessante quanto a CM percebida nos
PNI2 e P14, em que nenhum dos reatos deles foi percebida a divulgaçao como
forma de conhecer o que exist! no APEM, como tambem nao ha
acompanhamento das exposiçOes acinia mencionadas pelo profissional A.

0 que se percebe e que a CM por esses pesquisadores, não visualizou a
subcategoria divulgar como uma aço relacionada a atualizaçao do acervo que
imprimi novas possibilidades por reio do (re) conhecimento dos corijuntos
documentais existentes, propiciando, rJovos olhares sobre a docurnentaçao, que por
sua vez, geram perspectivas de pesquias.

5.2.6 Extrair

Extrair consiste na ação de focalizar o material pertinente a uma fonte. E
urna categoria pontual e que mantém uma estreita relaçao corn a categoria
rnonitorar. No entanto essa relaçao é, alterada por a extraçäo figurar como rnais
concentrada, explorando sistematicaménte uma fonte.

Ao contrário da monitoraçâc, a extraçao foi identificada no processo de
busca de informaçao de todos os proiissionais e pesquisadores. Ela foi realizada
vérias vezes durante esse processo, principalmente, por se consubstanciar como
busca retrospectiva.
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Alem disso, evidenciamés que tanto Os profissionais, quanta as
pesquisadores instruidos ou näo, ao Øesenvolveram a categoria extrair acionararn a
estrategia metacognitiva AR aos dociirnentos.

Na CaSO dos profissionais, a AR foi percebida na consulta direta ao
docurnento "[...] a objetivo da busca e confirmado quando se tern o docurne.nto em
mäos [assirn, you] as leis, aos regulamentos, aos Iivros, aos periOdicos, aos jornais
dependo do que se busca a urn de Iodahzar, realrnente, a inforrnaçao que se deseja."
(PROFISSIONAL B).

E percebido que esse profisionaI está, constanternente, avaliando o valor
do documento, no sentido de saber se ele contempla a objetivo da busca. A AR
acontece aqui par que a profissional tern consciência do que ele está procurando.

Nos pesquisadores, a AR foi identificada a partir de duas forrnas: urna
direta e a outra, indireta. A prirneira !forma é par rneio da consulta direta a fonte,
conforrne desenvolvida pelos profissionais.

Essa estrategia e evidenciada no relato do P12 "Esse docurnento aqui faa
parte de urn COdice de docurnentos db 1821, e i..] é urn docurnento importante pra H

rninha pesquisa porque ele e assinao par Bernardo Cunha [...]." A pesquisadora
está atribuindo relevancia a fonte de inforrnaçao a partir do ano do documento e
quern a assinou.

Ao dar continuidade a essal verbalizaçao, verificarnos a ratificaçao dessa
releváncia a esse docurnento par parte do P12 "[ ... ] são docurnentos da Secretaria de
Governo, foram produzidos entre 1738 a 1914, dentro desse recode, 1821 a 1829já
está contemplado, ou seja, a que l me interessa nesse COdice cornpreende
docurnentos produzidos entre 1821 e 22

0 usa da AR desenvolvida pelo pesquisador acirna, representa urna ação
eficaz de localizar os documentoè que são pertinentes a sua pesquisa,
principalmente, quando a fonte de pesquisa e padrão para a pesquisa desse
pesquisador.

Todos as pesquisadores, tahto instruidos, quanta não instruidos fizeram
usa da AR ern suas buscas, que propiciaram a reconhecimento de várias fontes de
interesse prOprio para a desenvolvimento da categoria de extração:

Varnos ver esse COdice (...] os Iivros de registros de correspondencia corn 0
Ministerio e a Secretaria do Estado da Guerra, que esta aqui nessa relaçao,
correspondencias pqr diversas autoridades ( ... ] correspondGncias do 	 Hgoverno, isso aqui :me interessa porque são correspondências corn

0
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autaridades militares no periodo que eu estudo e eslã no Iivro 297 ate 0316
[ ... ] (P15).

( ... ] Vou utilizar esse COdice, porque ele tern as cOdigos de posturas que O
referente ao ano q(ie eu preciso ai you que tipo de documentaçao pode
estar me servindo ra o que eu quero [...]. Viu, essa docurnentação serve
[...] (PNI2).

Observamas que a usa da estratégia metacognitiva AR permitiu a
pesquisadara P15, a busca nâa so de uma lei ou de carrespondencias de governo,
mas igualmente, passibilitau a recuperaçao de várias fontes, que no caso fai não sO
a livro 297, mas fai ate a de nUmera 316.

A segunda forma percebida no usa da AR foi a desenvalvida a partir dos
instrumentos de pesquisa. Para quasj todas Os pesquisadores (P11, P12, P14, P15,
PIN2, PNI3, PNI4 e PNI5) essa estratebia possibilitou identificar a documento que se
deseja em uma ou mais fantes.

Pasta 28, ePa está localizada no indice preliminar, no assunto referente a
subversão ou COdice 7; então, so a Iocalizaçâo dela aqui no indice, já me
trás a informaçao, clue ha documentos qua são importantes, né? (P11)

Pronto, peguei corn a indicação do catalogo mesmo [...] são leis e decretos
de 1801 a 1834, depois eu faca de 1835 a 1882 que são leis [ ... ]. Esses
(decretos) aqui me interessam, prirneiramente, pelo ano f . .] vamos ver [...]
esse decreto de nUmero 33, o serviço extraordinario de higiene püblica, né
(PNI3).

Em ambos as casos, percebemas que a AR permitiu estabelecer alguns
critérios coma o ana, a que facilitou a ex tracão das mesmas nos Códices.

Desta forma, a AR possibilitou tanto aas profissianais, quanta aos
pesquisadares de ambos as grupas, a.não recuperarem quantidades elevadas de
documentos, pois isso dificultaria, cansideravelmente, a pracesso de analise das
mesmas, que nos direciona a inferir 6ue a AR é uma estratégia metacognitiva
presente no processo de busca de informaçao dos profissianais e dos
pesquisadares envalvidos na pesquisa. I

5.2.7 Verificar

A categoria verificar foi inserida an modelo de busca de informaçao de
Ellis (19892a; 1989b) em 1993 cam a estUdo realizado par Ellis, Cox e Hall conforme
ja mencionado nesse trabalha.

Essa categaria concerne as açOes empreendidas cam vista a verificar a
validade das informaçOes recuperads. Foi uma categoria observada no

to

ie
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comportamento informacional de tocos sujeitos participantes dessa pesquisa por
meio da estrategia metacognitiva AR.

Contudo a AR foi percebidé nos profissionais nas seguintes dimensOes:
E necessário reraclonar urn documento de urna fonte corn outro mesmo
periodo. Essa reIaao pode levar a veracidade dos fatos, se uni está de
acordo corn o outro ou se e contraditOrjo. E importante checar
(PROFISSIONAL A);

[ ... ] todos Os doburnentos são originais corn informaçOes que tern
veracidade, o que àcontece as vezes e que 0 usuárfo faz a trant.crição de
forma truncada e l para comparar corn o que se buscou. Pra comprovar se.:
a informaçao está coerente corn o original (PROFISSIONAL B)

Para o profissional A, a auracidade da informaçao reside em conferir se
a informaçao recuperada traduz, verdadeiramente, o fato relatado e isso ocorre porj
meio da equiparação feita com outros documentos pertencentes ao mesmo espaço!•
e ao mesmo tempo. A presença aquida AR e nitida.

Já o profissional B, a estratégia AR foi percebida, quando o mesmo afirma
que e necessário verificar as informçoes, não no sentido, propriamente, de verificar,
o teor do documento, mas em face! a necessidade de se conferir se a transcrição.
feita pelo pesquisador coaduna com,o conteUdo contido no documento original.

Sob a mesma Otica do drocissionai B, foi percebido a mesma açao de:
todos as pesquisadores, ou seja, elès constataram que a checagem da informacão
ocorre nos documentos devido a trariscriçao e, não em relação ao seu conteUdo:

Transcriçao de docurnentos é urn processo cornplexo 1 ... ] ela pode mudar
todo o sentido do docurnento e, conseqüenternente, pode mudar toda
interpretaçao a respeito dde, por 1550 depois eu reviso pra poder content:
corn o original (1312).

E oportuno referenciar que a AR foi percebida no processo de husca de
informaçao de alguns pesquisadoreé (P12, P15, P16, PNI1, PNI3 e PNI4) vãras vezes)
apOs a transcriçào e digitaçâo. No entender deles, isso confere a pesquisa, de
acordo com eles, major fidedignidadé ao que esta posto no documento:

[...] eu you revisar, lendo-o e conferindo corn o original. Depois you digitth
pra depois o que,foi digitado eu fazer uma revisão corn o que foi transcrito,
de maneira a comparar o material que fol digitado corn o que trenscnito, pré
depois de impresso revisar novarnente (PNI1). 	

1

A estratégia metacognitiva AR foi considerada padrão na categorià
venificar e, por conseqüência, no processo de busca de informaçao por parte dS
todos os pesquisadores e de um profissional, em que não poem em questao as
informaçoes contidas nos documeritos. A AR ocorreu em função de possiveis erros

•

I
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quanta a transcriçao feita dos originals, sendo erivoivida, por uma relaçao de
conflança.

De maneira geral, essa estratégia e desenvolvida de forma discreta,
porem tendo algumas semelhanças corn a estrategia AS, quando as pesquisadores
e profissionais buscam conferir as ref*réncias indicadas par uma fonte.

5.2.8 Finalizar

A categoria finalizar representa todas as açoes direcionadas para a
término do processo de busca, poderido ser identificada, de acordo Ellis, Cox e Hall
(1993), no acontecer de todo o processo de busca de informaçao.

• No caso da presente pesquisa, essa categoria fol identificada, par meio
da estratégia metacognitiva compreensão monitorada (CM), presente na fala dos
dais profissionais ao desenvolver a busca:

Quando já se esgotou todo o assunto, e jé se fez a relação de urn periodo
corn outro, de urn fçindo corn outro, de urna série corn outra, e nâo ha mais
inforrnaçao nenhunia do periodo; e entao finalizada a busca daqiiele terna
(PROFISSIONAL A?;

Palo conhecirnento prévio que se tern sabre a docurnentaçao e diante da
inforrnaçao do tipo de inforrnaçao e onde vai encontrar algurna coisa sobre
a terna a ser pesqulsado. A partir dal, busca-se tadas as inforrnaçäes ate se
esgotarern as referencia da docurnentaçao: as series, Os fundos, as
periodos da série, dos Avulsos aos COdices (PROFISSIONAL B).

A CM e convergente em relaçao a essa categoria pelos profissionais, pois
ambos, manifestam conscientemente, que o processo de busca finaliza quando se

•	 esgotam as possibilidades oferecidas pelas fantes do APEM.
Quanta aos pesquisadores, essa estratégia não foi reconhecida como

padrão do comportamento de busca, em virtude de ter sido identificada em apenas
tres pesquisadores (P11, P14 e PN3).

Na verdade, a ocarréncia dessa estratégia no processo de busca de
informaçao pelos pesquisadores se deu em funçao de terem terminado a pesquisa
que estavam desenvolvendo no momenta do protocolo verbal. Isto, ao certo, não
simboliza o término de fato, do pracesso de busca.

A CM so pOde ser percebida quando as trés pesquisadores reconhecem
que a termino da pesquisa ocorreu em virtude do tempo de entrega da pesquisa que
ja estava expirando, conforme se evidencia a seguir:
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Essa pesquisa do doutorado tern que terminar, pois o prazo esta
terrninando. Mas ela nao vai esgotar, tern rnuita coisa pra Cu pesquisar,
muita coisa ficará pra se trabalhar dessas mulheres j ... ] urn testarnento pra
mirn, dana urna dissertaçao de rnestrado, urn, eu to trabalhando corn mais
de cern, entao veja, e urn leque qua Cu elegi pre pensar e trabaihar, agora
tern ns elernentos, irjfindáveis elernentos [ ... ] (P14).

Ha nessa fala, a reconhecimento que é necessário terminar a pesquisa
em funçaa do tempo. No entanto, é perceptivel por parte do pesquisador que a
pesquisa ainda nâo terminou em vfrtude das mUltiplas possibilidades oferecidas
pelas fontes. Ha, na realidade, a término de uma etapa da pesquisa, que
corresponde, no case em questao, ao término do doutorado.

Tat ação foi corroborada pelos P11 e PNI3:
( . 1 0 que aconteceli nas vezes passadas, depois do trabalho concluldo, 4
que eu comecei a ter o trabalho e achar outros aspectos, coSas qua

•	 poderiarn ter sido trabaihadas. Ai eu fui procurar outras perspectivas. Sei
qua corn esse trabatho será. Mas eu tenho qua fechar esse trabalho (P11):

Essa docurnentaçap eu you relacionar corn as qua eu tenho para a
construção do rneu texto final da dissertaçao e anexar no final do meu
trabalho, mas sei que se abrirão outras possibilidades ( PNI3).

Vemos que esses pesquisadores ja possuem, claramente, a convicçâa
que a conclusao, nesse momenta se dá em funçao do prazo de apresentaçao do
trabalho. Sabemos, todavia, que esse trabalho apresentará e exigirá novas
abordagens e novas demandas. Esse posicionamento deixa claro o use da CM par
parte desses sujeitos, que apesar de ter sido empregada de forma clara, eta não
pode ser concebida come um padrâa ha categoria finalizar.

5.2.9 Transcrever
•

0 processo de busca de informaçao desenvolvido petos pesquisadores foi
marcado por uma ação que permeia várias categorias do modelo de Busca de
lnformaçao de Ellis, Cox e Hall (1993). Em razâo disso, näo consideramos viável,
integrá-la em uma categoria especifica.

Essa açao denomina-se, riessa pesquisa, de transcrever. E uma açâo
prOpria da pesquisa em arquivos permanentes. Por existirem neles manuscritos, é
necessário a conhecimento da Paleografia para que imprima major fidedignidade
possivel ao tear do documento.

Para a P12, essa categoria e concebida como:

•
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[ ... ] urn processo corrplexo, que aparenternente pode ser simples, inas tern
que ter bastante cuidado, pais urna pa?avra fora do lugar, pode mudar todo
a sentido do docurnento e, canseqQenternente, pode rnudar toda
interpretaçao a respeito dele, par isso depois eu reviso pra poder conferir
cam a original.

Percebernos que essa pesquisadora estabelece urn diálago corn a
estratégia rnetacognitiva AR, como cndiçao necessária para que a transcriçio não
gere sentidos contrários, dUbios ou totalrnente, equivocados corn a inforrnaçao
apresentada na docurnentaçao.

Na transcriçao tarnbern e dbservada a estrategia metacognitiva AS, peso
P15 que apOs identificar Os docurnentes que the são de interesse, seja nos COdices,
seja nos Avulsos, ele começa a trans&içao:

Esse hvro aqui e sO cam autoridades militares [...]. Cada assunto desse [...]
eu [ ... ] algurnas ternáticas eu elenco pre ir fazendo a levantarnento; crio urna
tipalogia pra esse levantarnento desses codices: colOnia rnilitar, Os fatas que
diz respeito a colonia militar, eu transcrevo o alicia tado 11

Para o pesquisador PNI4, d processo de busca de inforrnaçao no Arquivo,
requer urn conhecirnento a cerca da Paleografia, pois a ausência da prática desta,
pode cornprorneter o processo de busca:

( ... ] autro desaflo qua se tern e tentar treinar os alhas para a leitura da
Paleagrafia [ ... ] ate iue esses aqui estam bern canservadas ... issa aqui leva
uns dois meses pars ler e transcrever 1 .. •] e a partugues do século XVIII [...}
urna outra questão ê a confiabilidade da transcriçao I.J.

A confiança na transcrig5o tarnbern é urn ingrediente fundamental, pois
urna transcriçao fidedigna ao docurtiento que a gerou, possibilitara analisar as
caracteristicas extrinsecas ao docurnnto, alern de possibilitar situar a contexto de
produçao dos docurnentos.

Na realidade, a inserçao da transcriçao corno categoria no modelo de
busca de inforrnaçao de Ellis, COX e Hall (1993), sO é possivel aos Arquivos
l-IistOricos pela prôpria peculiaridade :da constituição de conjuntos documentais par
manuscritos.

E urna ação, podernos assim dizer, indispensavel para a definiçâo da
identidade legitirna e cornpreensao désses documentos. Isto, conseqUenternente, é
a que possibilitara o estabelecirnento de conexOes do contexto do docurnento corn a
edificação de urn nova contexto.
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6 A GUISA DE CONCLUSAO

No exercFcio da realizaçao deste trabaiho, procurarnos estabelecer as
representaçoes que incidem no desenvolvimento do processo de busca de
informaçao por pesquisadores e profissionais.

Dessa forma, buscamos as particularidades desse processo quando
vivenciados no arquivo, evidenciando o modelo de busca de David Ellis (1989); Ellis,
Cox e Hall (1993) e seus conjuntos relacionais corn as estratégias metacognitivas.
Levarnos em consideraçao suas lirnitaçoes e possibilidades em face a realidade, que
possibilita o APEM ser urn locus produtor de conhecirnento par rneio do	 S
desenvolvimento da pesquisa.

A partir de entao, foi possivel verificar que a luz do modelo de
comportarnento de busca de inforrnaçao de Ellis (1989), Ellis, Cox e Hall (1993) que
he urn notável grau de convergencia flas estratégias rnetacognitivas utilizadas pelos
profissionais do APEM corn àuelas traçadas pelos pesquisadores no
cornportarnento de busca da informaçao.

Sob esse aspecto, afirrnamos que o carninho percorrido no processo de
busca de informaçao, pelos profissionais e pelos pesquisadores instruidos ou não,
não ocorreu de maneira linear e isso foi ao encontro harrnônico corn o proposto pelo
rnodelo de busca de informaçao empregado nesse estudo.

Essa nao-linearidade foi observada pela continuidade e descontnuidade
empregada nas categorias, ou seja, os pesquisadores e profissionais nâo as
desenvolveram, necessariamente, em uma sucessão especifica. Isto, ao nosso ver,
deu dinarnicidade ao processo de busca de inforrnaçao.

Foi nesse contexto que pudernos captar que as categorias rnonitorar e
finalizar ocorreram de forma discreta no processo de busca de informação pelos
sujeitos envolvidos, apesar da rnonta singular que ambas exercern nesse processo.

Acreditarnos que a näo conternplação das rnesrnas ocorreu em
detrirnento do processo de busca ter sido visualizado pelos envolvidos coma limitado
as ambiencias do APEM.

Nessa confluencia, inserimos a categoria monitorar uma subcalegoria, a

qual foi denorninada divulgação. Essa inserção foi possivel em furicão de ter sido

ressaltada pelos profissionais como a ação que tornar os conjuntos documentais
existentes no APEM mais conhecidos e, por consequência, gera rnaiores
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possibilidades no processo de busca de informaçao. Contudo, essa subcategoria e
de efeito apenas nessa pesquisa e nao propomos a sua incorporação ao rnodelo.

Ao contrário desse ensejo,adicionarnos ao modelo de Ellis (1989); Ellis,
Cox e Hall (1993) urna categoria denominada transcrição, mencionada em tcdos Os

processos de busca de informaçao dos pesquisadores. Conceberno-a como uma
ação prOpria da pesquisa desenvolviØa em arquivo, corn uma rnonta fundamental I
para a compreensao do documento.

Corn efeito, a experiência em apreço possibilitou ainda contempiar o
segundo objetivo da pesquisa. Neèse sentido, nos ocupamos da experiência
humana pela reprodução do procebso de busca de inforrnaçao pelos sujeitos 	 S
envoividos.

Diante disso, foi percebidb que as caracteristicas do comportarnento de
busca dos pesquisadores são sirnilaes. São pesquisadores que tiveram destacado
papel na prática da pesquisa, por meio da aplicaçao do protocolo verbal, que por sua
vez, perrnitiu ligar trajetórias.

Essas trajetOrias possibilitaram-nos perceber que, em sua totalidade, os
pesquisadores possuem autonomia duanto a busca de informaçao, tendo em vista,
não recorrerem ao auxilio dos profissonais.

Ainda em relaçao a esba questao ha se considerar a fami!iaridade
demonstrada corn a facilidade no mbnuseio dos conjuntos docurnentais que esses
pesquisadores possuern que e frufo da experléncia de pertença em relação a
pesquisa.	 S

Esse fator perrnitiu-nos lainda, reconhecer, de rnaneira ampla, que a
forma corno os pesquisadores buscan e acessarn a inforrnação é similar.

Outra caracteristica rilarcante no comportarnento de busca de
inforrnaçao desses pesquisadores 6 1 que essa busca é movida em função do meio
social ou profissional desses pesquidadores.

Corn efeito, o desenoIvimento da busca de informaçao desses
pesquisadores foi orientada seja pelö cumprirnento formal da requisiçäo de urn t1tulo1
(monografia, dissertaçOes e tese),I seja por fazer parte da praxis profissional
(pesquisas de instituiçOes, pesquisas para terceiros).

Uma outra resposta obtida foi ern relaçao so objetivo da ideritificaçao
das estrategias particulares ao comportamento de busca de inforrnaçao.

I
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Nessa pesquisa foram per cebidas estratégias metacognitivas constantes
as categorias do modelo de busca de inforrnaçao de Ellis (1989); Ellis, Cox e Hall
(1993), em que essas estratégias coriferiram ao processo uma açao dinämica, que
possibilitaram compreendermos as contribuiçOes dos usuários em ãmbito cognitivo.

Adicionamos a isso, que a frequencia das estratégias metacognitivas I
utilizadas pelos pesquisadores e profisionais no processo de busca de inforrnaçao,
deve-se ao fato de que todos eles não estavam transitando em um ambiente
completamente desconhecido e nem 1esenvolvendo uma atividade nova, o que Ihes
confere major familiaridade corn o p ercurso a ser percorrido em cada busca de
informaçao, bem como uma constante avaliaçao desse percurso.

0 Ultimo objetivo a qual nos propomos a responder, mas não menos
•	 importante, foi a verificaçao da validacle do modelo de busca de informaçao de David P

Ellis para os pesquisadores e profissidnais de Arquivo, cuja resposta é sim. 	 I
As categorias do modelo de busca de informaçao de Ellis são amplas, 0

que permiti expressar toda e qualquer atividade de busca de informaçao. E urn
modelo adequado ainda, para ser aplicado com diferentes tipos de usuärios em
distintas situaçOes.

No entanto, e necessário ressaltar que dependendo do contexto, haveré
mais propensão do uso de uma categoria em detrimento de outra, como foi o
ocorrido nessa pesquisa. Todavia iso não invalida 0 modelo, ao contrário, 0
dinamiza, pois abre possibilidades park inserção de novas categorias.

Sobre esse contexto, e possivel afirmar que a pesquisa respondeu
satisfatoriamente aos seus objetivos propostos. Porém, não concebemos esses

S	 objetivos como o nosso limite, ao contrário, as suas entrelinhas atuaram como
possibilidades a serem desveladas.

Dentre esses desvelamer jtos identificamos que o estudo de usuário no
APEM, não é urna prática. Isso se dve, a nosso ver, ao fato de que apesar dos
profissionais reconhecerem a importãncia do mesmo, o abordam a partir da
perspectiva tradicional, em que estutam o uso dos conjuntos documentais como
forma de satisfaçao das necessidades inforrnacionais dos seus pesquisadores.

Todavia ha uma consdiencia por parte dos profissionais que é
necessário rnelhorar o estudo jã desenvolvido com vistas a melhor corresponder aos
objetivos e os interesses de seus pesquisadores.
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Urge pontuar que essa postura sinaliza a existência de uma pre-
disposiçao para o redimensionamento desse estudo na instituiçäo e abre
possibilidades para colocar o usuário como a cerne do processo e não somente a
custodia dos docurnentos. Trata-se deuma questão urgente

Sobre este contexto, e possivel afirmar ainda que a auséncia do estudo
de usuário no APEM sinaliza tamberri, a falta de urn planejarnento que direcione a
sua prática, ou seja, e necessa'no que esse estudo de usuário figure no
planejamento do Arquivo coma uma açao necessaria e constante.

Acreditamos que o desenvolvirnento desse estudo de forma centrada no H

usuário perrnitirá que este, se volts para a analise do mUltiplo e do diferente,
expressos pelo seu clhar diante das possibilidades oferecidas atraves de serviços e
produtos de qualidade.

Alérn disso, urna outra questao identificada no processo de busca de H
inforrnaçao par parte dos pesquisad&es e profissionais, concerne a problemas ou
barreiras que atrapalharn a desenvolirnento do seu acontecer. Dentre estas foram
destacadas a estado de conservaçad dos documentos, o espaço fisico em que o
APEM está alocado que nao perrnite ao rnesmo receber documentaçao do Estado
para poder custodia-la dentre outras.

Esses problernas ou barreiras comprornetern o processo de busca de
informaçao, diminuindo as possibihdades de pesquisa em seus conjuntos
documentais, fazendo-se necessário assirn, buscar carninhos que amenizem ou
eliminem tais barreias.

Assim, e possivel afirrnar qijie rnesmo diante das limitaçoes percebidas no
•	 APEM, no que concerne aos estudos de usuarios, esse Arquivo tern permitido o H

exercicio da pesquisa, atraves da reflexao e a (re) construção de urn saber social e
cultural inseridos em seus conjuntos d pcumentais par parte de seus pesquisadores.

Advogamos ainda, que rnesrno que a estudo desta pesquisa näo se
delineie corno pratica dessa instituição, buscamos estabelecer alguns traços de
unidade no que tange ao processo de busca de informaçao e as préticas
empreendidas nesse processo com p objetivo de permitir ao seu pesquisador 0

desenvolvirnento da pesquisa.

Dessa forma, e necessarjo que se desenvolvarn novos estudos de H
usuãrios no espaço arquivistico, abordando não so a busca de informaçao, rnas
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tambem as necessidades e 0 uso informacionais por parte dos pesquisadoros e dos
profissionais.

Assim, e necessário manter acesa a charna que pos&biIita o
desenvolvimento de estudos de usuários em arquivos, de maneira a conhecermos
quem são os nossos usuarios? Quais são as suas necessidades? Como eles
buscam suas informaçOes?

Enfirn, investigaçoes que propicie ao Arquivo corresponder a sociedade
da informaçao como urn centro de referencia para a pesquisa e para o
desenvolvirnerito do conhecirnento, de forma que o legado dessa conquista
possibilite fazer corn que os seus pesquisadores que nele atuam e ainda hao dd
atuar, perfilam-se e sejarn perfilados como o cerne de todo fazer dessa instituição.

I 
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APENDICE A - Roteiro da entrevista aplicada aos profissionais do APEM

NOME:
SEXO:	 ( )F	 ( )M
FORMAcA0:	 ( ) Graduaçao:

( ) POs-Graduaçao:

QUESTOES GERAIS

1 - Ha quanto tempo trabaiha no APEM? E quais as funçoes ja desempenhadas na
instituiçao?

2 - Qual a funçâo desempenhada atualmente no APEM?Ha quanto tempo?

3 - Tern participado de algum curso de aperfeiçoamento ou capacitação profissional
nos Ultimos 2 anos?
( )Sim. Quais?
( )Nao.

4 - E desenvolvido estudo de usuário no APEM? Justifique?

5 - Ja desenvolveu ou tern o hábito de desenvolver pesquisas no Arquivo?

•	 6 - Quais os fatores considerados importantes para 0 desenvolvimento do processo
de busca da inforrnaçao no arquivo?

7 - Quais os problemas ou barreiras que podem ser citadas no processo de busca
da inforrnaçao no APEM?

8 - Quais as rnudanças observadas no processo de busca de inforrnaçao no APEM?

'a
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QUESTOES ESPECIFICAS

1 - Como voce inicia o processo de busca de informaçao em uma pesquisa no
Arquivo? (INICIAR)

2 - As referencias ou fontes mencionadas em um documento pesquisado no Arquivo
podem te remeter ao encontro de outros documentos importantes? De que forma
isso e possivel? (ENCADEAR)

3 - De que forma ou por meio de qual(is) instrumento(s) voce pode identificar itens
de interesse para uma pesquisa no Arquivo? (NAVEGAR)

4 - Quais os criterios que voce adota para setecionar determinado documento do
Arquivo em uma pesquisa? (DIFERENCIAR)

5 - Como voce acompanha o que e de seu interesse no Arquivo? (MONITORAR)

6 - Ha alguma fonte especifica em que voce desenvolve o processo de busca de
informaçao corn a intuito de recuperar o material no Arquivo a firn de atender as
suas necessidades informacionais? (EXTRAIR)

7 - Voce faz a checagem das informaçoes contidas nos documentos do Arquivo para
verificar a acuracidade das mesmas? (VERIFICAR)

8 - Como voce finaliza o processo de informaçao no Arquivo? (FINALIZAR)

i-i
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ANEXO A - Relaçao dos Fundos Arquivisticos do Arquivo Püblico do Estado (JO
Maranhao - APEM

FUNDOS PUBLICOS DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADC) DO
MARANHAO-APEM
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