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RESUMO 

 

Todo o esforço dos profissionais da informação está, não em amontoar informações, 

mas torná-las acessíveis e confiáveis aos usuários, em vez de labirintos, criar 

caminhos capazes de levá-los ao objeto de busca. Com o advento tecnológico 

introduzido nas empresas e instituições arquivisticas a descrição de sistemas de 

recuperação da informação adquire uma nova visão nos arquivos, a informação antes 

registrada se desvincula dos registros tradicionais arquivisticos e atualmente pode ser 

utilizada diretamente pelo usuário pesquisador, sem intervenção do profissional, ou 

seja, pode ser buscada diretamente através do sistema automatizado.  Na perspectiva 

da recuperação, os recursos informacionais acessíveis na rede são muitíssimos 

diferentes dos registros bibliográficos do sistema convencional, pois este meio permite 

ao usuário acessar a informação a qualquer hora e lugar. Através dessas analises, 

verificou-se o crescente fluxo de informações nestas empresas e a necessidade de 

metodologias e políticas arquivisticas que viabilizem tais informações em sistemas de 

recuperação e que acoplem todas as necessidades dos usuários em dispor do 

conteúdo informacional. 

 

 

 

Palavras – chave: Usuários de arquivos. Sistemas de Recuperação da Informação. 

Arquivistas. Websites. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Every effort is information profession, not cram information, but make it universally 

accessible and reliable for users, instead of mazes, create paths that can lead them to 

the search object. With the advent of technology companies and institutions introduced 

in the description of archival information retrieval system acquires a new look in the 

archives that recorded information before it detaches from traditional archival records 

and can currently be used directly by the user researcher, without professional 

intervention, can be searched directly through the automated system. From the 

perspective of recovery, the informational resources available on the network are very 

many different bibliographic records of the conventional system, because this medium 

allows the user to access information anytime and anywhere. Through this analysis, 

we found the increased flow of information in these companies and the need for 

archival methodologies and policies that enable such information retrieval systems and 

they engage all the needs of users in having the informational content. 
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 INTRODUÇÃO  

 Antes da introdução do computador nos arquivos, fato histórico que acontece 

somente nos anos 90, os instrumentos de pesquisa de busca do conteúdo existentes 

nos arquivos eram elaborados através de catálogos, guias, inventários e índices. 

Estes instrumentos serviam para auxiliar o arquivista a encontrar no arquivo físico a 

informação solicitada, elaborados de forma interna, sua utilização é feita somente 

para controle de busca do arquivista, se limitando ao gestor, assim o mesmo tinha 

todo o manuseio do procedimento para si, sendo a disponibilização do conteúdo 

informacional para o usuário feita de forma indireta com intervenção deste 

profissional. 

O presente trabalho se propõe a discorrer sobre esta nova introdução da 

informação nos sistemas, após o advento tecnológico, e estabelecer a importante 

relação da interatividade entre o usuário, gestor da informação, sistemas de 

recuperação e suas ferramentas de busca nos arquivos das empresas brasileiras, 

apontando a necessidade de uma política reformulativa de indexação e manuseios 

dos sistemas de recuperação voltados aos usuários, priorizando assim, o tempo e 

conseqüentemente, a viabilidade de obter informações na sistematização da relação 

entre o usuário e as ferramentas de busca. 

O avanço tecnológico viabilizou o aumento para obter informação em grande 

quantidade e de forma rápida, emerge uma nova visão de interatividade dos usuários 

no manuseio referente aos Sistemas de Recuperação da Informação nas empresas e 

muda o papel do arquivista no referido mapeamento do conteúdo descritivo de dados 

alocados nesses sistemas, isso possibilita uma maior viabilidade do transmitir 

informacional dos conteúdos documentais antes existentes somente nos suportes 

dentro dos arquivos. 

A evolução da tecnologia além de muitos benefícios trouxe também a problemática 

de gerenciar um volume muito grande de informações disponibilizadas todos os dias 

na internet, as atualizações que antes eram feitas manualmente através de HTML 

exigem formas mais sofisticadas e complexas para tornar a atualização das 

informações mais ágil. Segundo pesquisa do NETCRAFT (2007) existem mais de 120 

milhões de websites na rede oferecendo serviços e conteúdos informativos a todo 
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mundo, e a tendência é que esse número continue aumentando. Por conta dessa 

explosão é notável a comum preocupação com a forma de utilização dessas 

ferramentas pelo usuário, visando à necessidade de facilitar ao máximo o acesso às 

informações disponibilizadas na internet. 

Este novo usuário, integrante de empresa que necessita da informação para 

desenvolver suas funções, precisa da informação de maneira integral e rápida, assim 

a importância de sistemas que acoplem estes dados informativos nos sistemas, de 

forma alinhada aos seus usuários, sucinta o sistema a exercer a função de 

disseminador da informação, assim a concepção de usuários de arquivos se 

desvincula dos padrões tradicionais, onde estes usuários formados por grupos 

específico de pessoas freqüentadoras dos arquivos passa a não mais poder ser 

identificados como historiadores e estudantes somente, se expandindo para gestores 

de empresas, por exemplo, que se utilizam dessas informações para  desenvolverem 

suas funções diárias.  

Porém para estabelecer tais parâmetros, os arquivistas constituídos na figura do 

gestor da informação, precisará desenvolver metodologias que formalize estes dados 

junto ao sistema, estes parâmetros serão desenvolvidos conforme métodos utilizados 

para implantação do conteúdo informacional, levando em conta, os anseios dos 

usuários, o sistema em si e a relação de interatividade entre os mesmos e o 

profissional arquivista em sua construção.  

Assim procurou-se desenvolver os capítulos demonstrando a importância desta 

ligação entre um novo meio de organização de informações, a necessidade de 

informação deste novo usuário de arquivo, e o papel do próprio arquivista.  Este 

trabalho foi organizado da seguinte maneira, visando atender a esta proposta, a 

saber: 

Esta Introdução onde apresentamos o problema e os objetivos de nosso estudo. O 

segundo capítulo onde discorremos sobre a metodologia que adotamos. O 3º capitulo: 

o próprio sistema em si, sua importância para acoplar os conteúdos produzidos nas 

empresas, funcionando como mantedor da informação e disseminador do conteúdo 

informacional, além da visão de gestor da informação na construção destes sistemas. 

O 4º capítulo onde apontamos o usuário, colocando a grosso modo, como ―cliente‖ 
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direto deste trabalho de construção de sistemas, estabelecendo mecanismos que 

configure a necessidade do mesmo em navegar através destes instrumentos e obter a 

informação. O 5º capítulo onde discutimos os conceitos de sistemas internos e 

externos que acoplam as novas ferramentas de busca da informação, fazendo um 

aparato por estas redes, destacando assim, a internet. O 6º capítulo onde discutimos 

o novo papel do arquivista, gestor da informação, responsável pela estrutura dos 

sistemas e principalmente pelo conteúdo, integrando sempre o usuário e sua nova 

forma de discernir e obter informação de forma rápida e direta. E o sétimo capítulo 

onde apresentamos as conclusões finais.   

 

1.1 Objetivo Geral  

 

Analisar como a literatura tem atribuído o papel do usuário como um ator no processo 

de recuperação de informação em acervos arquivísticos.   

 

 

1.2  Objetivo Específico 

 

 Analisar a literatura da área de arquivologia sobre estudos de usuário e 

sistemas de tratamento e recuperação de informação. 

 Identificar as bases de implantação de sistemas de tratamento e recuperação 

de informação nos arquivos   

 Apontar qual o papel do usuário definido pela literatura analisada nos 

procedimentos de recuperação de informação em sistemas de recuperação 

arquivísticas. 
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2. METODOLOGIA 

 

Este trabalho é de natureza documental e se propõe a fazer um levantamento e 

análise da literatura da Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação sobre 

usuários de informação e seu papel em Sistemas de Recuperação da Informação, 

enfocando o ambiente em Arquivos.  

A pesquisa começou a ser realizada através de bibliografias, com base em livros, 

artigos, trabalhos acadêmicos e sites relacionados às pesquisas on-line. Dentre os 

sites de busca, procurou-se efetuar uma análise detalhada do tema em questão, de 

forma exaustiva, procurou-se elaborar primeiramente um estudo teórico acerca dos 

SRI implementados nos arquivos brasileiros, delineando seu conceito e 

estabelecendo relações com seus usuários, como agente direto, não só do conteúdo 

informacional nos sistemas, mas como consultor e co-autor destes sites.  

Assim para elaborar a busca com precisão usou-se palavras consignadas com o 

tema proposto, deliberando o assunto por completo e estabelecendo as ligações 

relacionadas ao ambiente empresarial, o fluxo de informação produzida e 

posteriormente armazenada, sua disponibilização nos sites institucionais como auxilio 

direto para resoluções das atividades meio e obtenção das atividades fins, o lucro e a 

intermediação dos dois personagens principais ao relacionado fluxo do conhecimento 

e sua disponibilização, o arquivista, gestor informacional e o usuário como consultor 

direto da informação nesses mecanismos. 

  Dentre os sites efetuou-se uma busca através do: Google Acadêmico; 

Perspectiva em Ciência da Informação (Portal de Periódicos); Brapci e Ciência da 

Informação, utilizando termos no campo ferramentas como: usuário; usuários de 

arquivos; sistemas de recuperação da informação; arquivista; usuário da informação; 

sistemas informacionais; ferramentas de buscas; mecanismos de buscas; centro de 

documentação assim obteve-se no víeis da pesquisas 70% de eficácia na pesquisa, 

tendo a pertinência dos assuntos dos artigos de grande revelia para a pesquisa em 

questão, sendo os outros 30% eliminados por não condizer ao tema. Os artigos 

pesquisados abrangeram periódicos das áreas de computação, Biblioteconomia, 

Arquivologia, Administração e algumas dissertações da área de Engenharia, 

relacionada à gestão de sistemas em empresas e instituições, todos estes textos e 
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artigos, além de livros relacionados ao preciso tema, estão expostos na referência. 
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3.  CONCEITO DE SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

IMPLANTADOS NOS ARQUIVOS. 

 

 A Informação se constitui no objeto mais importante de um Sistema de 

Recuperação da informação, tendo em vista, que um sistema é elaborado com vista 

a recuperar, tratar, disseminar um dado conteúdo informativo.  

 A complexidade da definição do próprio significado do nome sistemas 

informacionais, no grosso modo da questão, relaciona-se com outros estudos de 

bases empíricas do conhecimento, formando um ciclo de interdisciplinaridade entre 

as ciências. Sendo assim Fernando Skackauskas Dias descreve: 

 

Tem – se, então, que as pesquisas em Sistemas de Informação advêm da 
evolução de diversas investigações de evolução de diversas abordagens e 
estudos realizados por áreas distintas, mas, que se cruzam no interesse em 
entender o fenômeno informacional formando um quadro extenso de análise 
metodológica (...) a temática sobre Sistemas de Informação conta com 
diferentes enfoques conceituais de seu objeto de análise, de seus métodos 
e limites de abrangências, não contando ainda com uma base teórica sólida 
(DIAS, 2008, p. 202) 

 

A principal característica deste trabalho esta relacionada à análise dos 

Sistemas de Recuperação da informação nos Arquivos Institucionais atualmente 

existentes no território brasileiro, porém um importante comentário acerca das 

implicações metodologias- científicas, num âmbito geral da definição da palavra 

Sistemas Informacionais, se mostra de grande revelia para constituição dos 

parâmetros de SRI e das relações de interdisciplinaridade envolvidas. Lucia Velloso 

discorre sobre o assunto: 

 

A Ciência da Informação tem investigado as questões referentes aos 
processos de transmissão da Informação, fazendo uso de várias disciplinas 
como Psicologia, Estatística, Comunicação, Biblioteconomia, Computação. 
Este caráter interdisciplinar permite a conveniência integradora desses 
saberes e possibilita uma crescente produção sobre as relações entre os 
sujeitos do processo de comunicação da informação. (VELLOSO, 2006, p. 
29) 

 

A problemática, com relativas a uma definição de informação nos arquivos e 

sua real definição perante o conteúdo do acervo, se mostra complexa na Ciência da 

Arquivologia, tendo em vista, que sua associação esta entrelaçada com a ordem 
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natural de produção do documento. ―A informação não tem sido considerada como 

objeto privilegiado da Arquivistica, aparecendo, na literatura clássica da área como 

uma conseqüência do documento de arquivo‖. (JARDIM, FONSECA, 1998, p. 123) 

Assim Martin simplifica a relação existente entre os Sistemas de Recuperação 

e a informação em si, desta forma, ―A representação dos registros de informação e 

seu posterior armazenamento nos sistemas seria uma maneira de garantir uma 

compreensão do mundo e do conhecimento produzido‖. (MARTIN, 2008, p. 27). 

Segundo o dicionário brasileiro de terminologia Arquivística (2005): ―Sistema de 

recuperação da informação – é um conjunto de procedimentos, normalmente 

automatizados, pelos quais referências ou dados contidos em documentos são 

indexados e armazenados de maneira tal que possam ser recuperados em resposta 

a questões específicas‖. 

Após a II Guerra Mundial, observa-se um novo desencadeamento com a 

expansão de conteúdos documentais (quantidades significativas de documentos) e 

tecnologias nos arquivos. O acumulo de documentos produzidos e a problemática, 

no que concerne ao uso, tramitação e disseminação dos documentos guardados nos 

arquivos, basicamente de cunho histórico/científicos, passa a dividir lugar com os 

documentos da administração pública do Estado, ocorrendo à necessidade de 

políticas de informação e novas terminologias, referentes principalmente a 

disponibilização da informação. Jardim (1992) aponta desta forma: 

 

Nos últimos anos temos vivenciando, em diversos níveis e realidades 
sociais, vários aspetos resultantes da ampliação do uso de tecnologias da 
informação e da comunicação. Esse processo vem moldando novas 
dimensões ás relações políticas, econômicas, culturais entre indivíduos, 
grupos sociais e Estados. A emergência de práticas inéditas de produção, 
transferências e uso da informação abrem possibilidades ilimitadas para seu 
uso e oferta, envolvendo um conjunto cada vez mais amplo e anônimo de 
indivíduos. (JARDIM, 1992, p. 04) 

 

Com bases nos estudos do livro ―Sociedades em Rede‖, Manuel Castells 

afirma que as conseqüências para o surgimento de uma nova era informacional, 

onde o centro das atenções é englobado na informação, vem sendo moldada ao 

longo dos anos, possuindo características advindas da transição política, econômica, 

cientifica, filosófica e cultural. 

A relação que existe entre o Planejamento Estratégico de uma empresa 
com a informação disponível no âmbito corporativo é consideravelmente 
forte, pois os parâmetros que orientam o seu desenvolvimento são as 
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informações geradas, acessadas, transformadas e consumidas em todos os 
níveis hierárquicos. Portanto, os Sistemas de Informação atuam como 
geradores destas informações, ocupando um papel fundamental na 
elaboração do Planejamento Estratégico, dada a rápida evolução dos 
sistemas, as suas aplicações cada vez mais próximas das operações 
empresariais e na atuação dos sistemas em todas as áreas das empresas, 
tanto nos níveis administrativos como de produção. (DIAS, 2004, p.02) 

  

 Velloso discorre opinião de Pinheiro sobre sistemas de recuperação da 

informação, de acordo com a mesma: 

 

(...) se considerarmos que o objetivo de todo e qualquer sistema, rede ou 
centro de informação ou serviço é alcançar relevância nas informações 
oferecidas aos seus usuários, este é o problema crucial da ciência da 
informação mesmo sabendo que a relevância será sempre relativa, ou 
melhor, a relevância possível. (VELLOSO, 2006, Pág. 30) 

 

Para Pinheiro e Loureiro (1995), a teoria geral dos Sistemas proposta e 

publicada por Berttalanffy ressoa nos primórdios da Ciência da Informação, no qual 

os núcleos sistemas e ambientes estão interligados e funcionam atualmente em 

hegemonia.  

Stair (1998 apud VELLOSO 2010, Pág. 95) elabora definições de sistemas 

informacionais, estabelecendo a relação entre os seus componentes na coleta, 

armazenamento e disseminação. ―Uma série de elementos ou componentes inter-

relacionados que coletam, manipulam e armazenam, disseminam informações‖. 

A autora elabora desta forma sua análise, destacando: 

 
Na atualidade, esses conceitos de sistemas de informação se aplicam 
inexoravelmente aos meios tecnológicos. Logo, tal conceito foi atrelado ao 
uso do computador. Constitui-se, assim, o sistema de informações baseado 
em computador e compostos por seis elementos, sendo eles, hardware, 
software, banco de dados, telecomunicações (redes), pessoas (usuários) e 
procedimentos. (STAIR apud VELLOSO, 2010, p. 95) 

 

Rondinelli (2005) descreve um pequeno cronograma do inicio desta transição 

do uso dos computadores e sua associação a comunicação e aos processos de 

transmissão da mesma. Em 1970, o manuseio de maquinas de processamentos de 

informação torna-se exclusivos dos Centros de Processamentos de Dados, onde 

especialistas trabalhavam em salas isoladas devido à grandiosidade desses 

computadores. Na década de 80, a evolução do uso e manuseio do computador 

expande o uso das tecnologias para computadores menores (pessoais) e para redes 

informacionais (empresas). O processo de transferência da informação diminui, 
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enquanto a velocidade de receber dados (LAN) cresce esporadicamente, esta 

mudança é vista primeiramente nos países centrais. 

 

Paralelamente ao advento da grande rede, o avanço da micro eletrônica 
permitiu, dentre outros, o desenvolvimento de pequenos equipamentos com 
limitada capacidade computacional (...) Por serem pequenos, do tamanho 
do bolso de uma camisa, são extremamente versáteis devido a sua 
capacidade de mobilidade. Podem ser usados a qualquer momento 
praticamente independentemente da localização ou ambiente onde seus 
usuários se encontram. (JUNIOR, SILVA, 2004, p. 14) 

 
 

O processamento da informação e manutenção da mesma nos Sistemas 

paralelamente está em constantes evoluções advindas das tecnologias e dos novos 

usuários, visto que, impulsionam mudanças nos paradigmas antes existentes, 

acarretando uma significativa mudança de postura dos profissionais de informações 

e dos centros informacionais arquivisticos.  

  

No mundo do trabalho (...) os profissionais da Informação foram 
profundamente atingidos, e entre eles, os arquivistas. Tal afirmação se 
fundamenta no fato de que o avanço tecnológico mudou radicalmente os 
mecanismos de registros e de comunicação da Informação da Informação 
nas instituições e, conseqüentemente seus arquivos também mudaram. 
(RONDINELLI, 2005, p. 24) 

 

 A transição da forma como a comunicação era transmitida pelo Arquivista aos 

usuários da informação torna-se obsoleta perante alguns teóricos da área, na 

medida em que o usuário antes freqüentador dos arquivos passa a solicitar a 

informação de forma precisa e rápida, isso muda também pelo advento tecnológico 

da informação e da facilidade na obtenção de informação via web. 

  

Com o advento das modernas tecnologias de controle e recuperação da 
informação, a visão de arquivo como instituição de guarda de documentos 
foi substituída por aquela que o situa enquanto gestor de um sistema de 
informação, integrado a outros sistemas, com o objetivo maior de garantir o 
acesso do usuário às informações demandadas. Ou seja, o eixo foi 
deslocado da questão da guarda para a do acesso. Dentro desta visão, 
ganha importância o intercâmbio de informações entre instituições, 
recuperando-se os documentos de interesse do usuário a partir de 
referências fornecidas pela instituição membro do sistema, que partilha com 
as demais o controle da informação existente. (MESA REDONDA, 1999, p. 
02) 
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Como tal mudança ocorrida com os novos anseios tecnológicos, destacando 

a web, impulsionaria os arquivos e os profissionais da informação? Como seria a 

melhor forma de viabilizar as informações dos suportes (documentos físicos) aos 

usuários, antes freqüentadores e consultores diretos do documento físico em meio 

digital? Como seria elaborada a indexação dos documentos e sua linguagem ao 

usuário nesses sistemas? 

  

 A formulação de dados indexados ao SRI de forma interativa com o sistema 

evidencia estudos de comportamento dos usuários perante sua busca pela 

informação. Ronaldo Martins (2008) simplifica através dos estudos elaborados por 

Belkim e Robertson esta análise sobre os dados cognitivos da informação 

representados nos textos e sua exposição nos sistema e aos usuários. 

 

A reflexão de Belkim e Robertson parte do principio de que o 
processamento da informação seria mediado por sistemas de categorias 
que representam uma concepção de mundo. A idéia de que as estruturas 
do conhecimento são transformadas por meio da informação não se 
preocupa de maneira fundamental com as relações sociais. Belkim e 
Robertson consideram que a informação pode, por si só, mudar as 
estruturas de representação dos receptores. (MARTINS, 2008, p. 04) 

 

 Relacionando ainda a reunião ocorrida no ano de 1999 intitulada de mesa 

redonda promovida pelo CONARQ, vê claramente a preocupação com o antigo 

posicionamento dos arquivos, no que se relaciona ao objetivo de transmissão da 

informação, a mesma reunião ainda propõem, como meio de diminuir a falta de  

comunicação entre os Arquivos Institucionais, a interação de um sistema que acople 

e contemple a união desses arquivos visando o monitoramento da documentação de 

interesse do Estado e da população. 

 

A fim de garantir não só a guarda, mas a transformação dos documentos 
em efetivas fontes de informação é preciso integrá-los sistemicamente, 
possibilitando a constituição de uma ―Rede Nacional de Informações 
Arquivísticas‖, que os referencie e controle, de forma padronizada e 
coletiva, com dados sobre a formação e o conteúdo dos conjuntos mantidos 
pelas diversas instituições de arquivo, independentemente da esfera a que 
pertençam dentro do poder público, integrando, certamente, instituições 
privadas que também sejam responsáveis pela guarda e acesso de 
documentos de interesse público e social. (MESA REDONDA, 1999, p. 02) 

   

O usuário constitui todo o amparo do Arquivista para formalização dos sistemas 

de disseminação da informação, de forma, a recuperar seus termos indexados na 
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obtenção da informação desejada. Conforme Jardim, 

 

nos estudos clássicos de usuários, dentro da pespectiva do modelo ― 
orientado ao serviço de informação‖, as questões eram dirigidas no sentido 
de observa-se a relação usuário-serviço, colocando, em geral, perguntas do 
tipo ―que?‖, ou seja, ― que sistema, que pessoas, que serviços, que 
produtos?‖As diferenças nas respostas, ou seja, no ― comportamento 
informacional do usuário‖. (JARDIM, 2004, p.03) 

 

  Impulsionada por uma nova visão acerca dos usuários, a tecnologia da 

informação contida nos estabelecimentos arquivisticos discorre sobre a 

intensificação de estudos terminológicos que caracterize a amplitude de todo ciclo 

informacional dos documentos arquivisticos e sua disposição perante os 

mecanismos de buscas, ocasionando desta forma, a recuperação desta informação 

de forma rápida pelo usuário. 

 Para concretização de sistema de recuperação da informação, é preciso levar 

em consideração, o ambiente organizacional, o acervo a ser indexado (considerando 

principalmente a avaliação dos documentos, respeito a proveniência e ao fundo 

arquivistico, base do processo) e o estudo do usuário. O mecanismo de busca 

auxilia na recuperação da informação ali contida num dado sistema.  

 

Tanto nos marcos teóricos destes campos como na cultura do profissional 
da informação ou nos objetivos dos serviços de informação, o acesso 
coloca-se como questão central.  Seja qual for o conceito de informação 
adotado, reconhece-se que os processos de transferência e uso da 
informação em seus diversos matizes constituem um dos cernes da 
contemporaneidade. (MESA REDONDA, 1999, p. 03) 
 
 

 De acordo com Cohen (Cohen 1999 apud Úrsula 1999) os serviços de busca 

ou serviços de mecanismo de busca, como são conhecidos, possibilita o acesso à 

informação, e o seu manuseio tenderá a estabilidade com a aceitação do usuário 

pela sua fácil navegação.  

A inclusão da tecnologia WEB ao cotidiano produz um novo fluxo e novos 
usos de informação, indicando aos serviços arquivísticos e aos profissionais 
a necessidade de reavaliação dos instrumentos de recuperação da 
informação, das representações dos conteúdos dos acervos sob sua 
custódia e das formas de comunicação com usuário. (VELLOSO, 2006, p. 
01) 
 

 

A problematização na criação de sistemas de arquivos de busca, entre diversos 
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fatores, também esta relacionado ao fato, de que, documentos de arquivos são 

únicos, constituintes do exercício de produção de uma dada instituição, sendo 

produzidos de forma continua e orgânica diferente dos documentos de Bibliotecas, 

como nos descreve Thomassem, 

 

A idéia que cada arquivo é único e possui características especificas 
conduziu os arquivistas a buscar a elaboração de soluções individuais, 
dificultando a percepção que a padronização e modelos comuns poderiam 
ser eficazes (...) a recuperação da informação por um sistema informatizado 
implica a necessidade de definições quanto á produção de índices, 
padronização de termos, refinamento de busca, produção de relatórios etc. 
(THOMASSEM apud VELLOSO, 2006, p. 27) 

 

 Isso acarreta ao profissional da informação um estudo mais apurado do arquivo 

onde se procura estabelecer diretrizes de disseminação da informação e sua 

disponibilização nos sistemas de busca da instituição e/ou empresa, pois só através 

destes mecanismos de visibilidade e manuseio da informação, poderá dispor o 

objeto maior da organização, a informação produzida. 

 A montagem desses sistemas em bases de dados consistentes e eficazes para 

desempenho de suas funções, sendo estas, de armazenagem, tratamento e 

disseminação do conteúdo ali contigo, dependerá da forma, em que, as informações 

estão expostas nesses sistemas, sendo de vital importância, o auxilio dos usuários 

da informação.  

 

Da mesma forma, colocam-se as organizações arquivisticas diante da 
necessidade de operacionalizar transformações assumindo novas posturas 
institucionais. Se as novas responsabilidades que resultam da moderna 
gestão da informação não forem incorporadas pelos arquivos, outras 
instituições o farão, mesmo porque os próprios usuários buscarão auxilio 
em outra parte, caso não obtenham, os serviços informativos de que 
necessitam.  (JARDIM, 1992, p. 257) 

 

Os arquivistas através de analises de usuários poderão estabelecer um 

parâmetro das dificuldades e anseios deste usuário perante sua busca num dado 

mecanismo e conseqüentemente da positividade no alcance dos objetivos de busca 

por dada informação. Segundo Jardim, 

 
Sob a banalização das tecnologias da informação, os usuários (aos menos 
os não excluídos do acesso às tecnologias da informação), produzem novas 
demandas aos arquivos, bibliotecas, centros de documentação e provocam 
a realocação ou supressão de fronteiras que demarcam tais espaços. 
(JARDIM, 2004, p.02) 
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Outra característica relevante para este estudo sobre os sistemas 

informacionais poderá ser suscitada nos suportes da informação arquivistica, 

levando em conta, que o objetivo deste, é discorrer sobre as implicações dos SRI de 

arquivos via web, onde o usuário passar a ser o co-autor direto para eficácia no 

funcionamento desses sistemas, torna-se de suma implicação discorrer de forma 

simplificada, o suporte de documentos eletrônicos, que vêm sendo utilizados em 

alguns arquivos brasileiros e suas relações enquanto documentos arquivisticos que 

necessitam ser recuperados, levantando a questão de autenticidade e fidedignidade 

impressas no fato do documento ―nascer‖, por assim dizer, eletrônicos. 

 

Os documentos eletrônicos, gerados no curso das atividades de 
organizações e pessoas, constituem um problema arquivístico e não apenas 
tecnológico, que diz respeito ao registro da informação. Se esse registro 
pode ser apagado ou modificado sem deixar traço, ou mesmo se tornar 
incompreensível em função da obsolescência tecnológica, a primeira 
questão a ser enfrentada diz respeito a como produzir e manter documentos 
confiáveis, isto é, como garantir a integridade (autenticidade e 
fidedignidade) dos documentos eletrônicos. (CONARQ, 2004, p.05) 
 

Isso cria uma nova característica dinâmica no planejamento de sistemas que 

possibilite o acesso do usuário a informação, sendo necessários parâmetros de 

políticas nos arquivos referentes aos usuários e os SRI na disponibilização de 

mecanismos de consultas em rede. 

 

Tais estudos podem definir, por exemplo, a necessidade de organização 
dos documentos, o nível de descrição, a complexidade da classificação, as 
exigências da indexação e, sobretudo, as relações orgânicas dos 
documentos produzidos pela entidade. Para a produção de documentos, a 
análise tipológica pode gerar diretrizes para a racionalização da produção e 
melhoramento do fluxo de documentos na instituição. (NEGREIRO, 2008, p. 
10) 
 
 

A indexação e descrição dos documentos arquivistivos, como nos coloca Lúcia 

Velloso em sua tese de dissertação, como processos constituintes da formação de 

sistemas de recuperação, faz um aparato com relação à descrição de documentos 

arquivisticos e/ ou arranjo de documentos, conforme conhecidos.  

A tentativa de padronização da descrição do conteúdo informacional do 

documento através da disposição de normas internacionais de descrição 

arquivisticas, ISAD-G, e recentemente a NOBRADE , Norma Brasileira de Descrição 
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Arquivistica intensifica a problemática e importância dada a questão. 

 

É fundamental que tais tendências sejam capitalizadas no sentido da 
elaboração de normas nacionais de descrição, sendo este o momento 
próprio para iniciar esse processo — a arquivística brasileira demonstra 
interesse em normalizar suas atividades técnicas o Conselho Internacional 
de Arquivos tem prestigiado a criação de normas internacionais de 
descrição e já se discute sua compatibilização com formatos internacionais 
de intercâmbio de dados, visando a uma maior divulgação da informação 
contida nos documentos arquivísticos por meio da Internet.  (MESA 
REDONDA, 1999, p. 06) 
 
 

Ao analisar a NOBRADE e seu encadeamento para a descrição dos níveis, 

salienta-nos a estudar a composição de dois níveis a mais no molde de descrição, 

antes não vistos na ISAD-G. Desta norma, Lucia Velloso cita, 

 

A norma brasileira de descrição arquivistica (NOBRADE), em sua versão 
preliminar, do ano de 2005, apresenta uma área inovadora em relação á 
Norma Internacional (ISAD-G): área de ponto de acesso e indexação de 
assunto (...) a inserção dessa área no escopo da descrição, representa, em 
certo sentido, um avanço em relação á norma internacional (...) na medida, 
em que reconhece o processo de indexação e definição de pontos de 
acesso como parte da descrição (VELLOSO, 2006, p. 29) 

 

Pela mudança terminológica na confecção da norma brasileira referentes a 

alguns campos específicos da NOBRADE, recorrentes ao nível de indexação e 

descrição do documento com a finalidade de dispor de pontos de acesso, demonstra 

a necessidade de destacar e dispor estes conteúdos descritivos nos sistemas de 

informação. ―A ênfase na gestão da informação desloca-se do acervo para o acesso, 

do estoque para o fluxo da informação, dos sistemas para as redes‖. (JARDIM, 1999, 

p. 01)  

Dollar (2005) descreve, com vistas à tecnologia atual.  

 

Tratar a ordenação e a descrição como uma atividade e transferir a ênfase 
dos produtos específicos, tais como os instrumentos de pesquisa, para 
numa visão mais ampla que englobe sistemas e processos de informação. 
(DOLLAR Apud VELLOSO, 2006, p. 43) 
 
 

Através do exposto, conclui-se a falta de estudos referidos ás normas e 

estruturas dos acervos arquivistico, que disponha sobre a real situação dos SRI no 

ciclo que envolve a tramitação da informação dos documentos aos usuários e a 

problemática referida ao planejamento de políticas arquivisticas sobre o acesso e o 
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direito a esta informação, envolvendo ainda, o profissional da informação e a 

indexação do acervo documental via web.  
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4. USUÁRIOS E AS REDES INFORMACIONAIS 

 

Os arquivos antes constituídos de documentos de cunho histórico/ cultural 

passa a acoplar também documentos da administração do Estado, esta mudança 

trás aos profissionais arquivistas e a própria ciência da Arquivologia uma 

problemática no que concernem as terminologias e metodologias relativas ao acesso 

a informação, sistemas de recuperação da informação e estudos de usuários, sendo 

estes últimos de extrema importância, na medida em que, os atuais usuários dos 

arquivos se constituem, não mais só, em pesquisadores e estudantes, mas também 

de usuários que estão em busca da informação de cunho corrente e intermediária 

para desempenho de suas atividades na instituição onde trabalham.  

 

Mas quem são esses usuários? Certamente essa categoria deve incluir 
pessoas já habitualmente consumidoras de nossos serviços – 
genealogistas, estudantes, acadêmicos, servidores públicos. Usuários 
podem também legitimamente incluir, outros clientes em potencial, por 
exemplo, pessoas que trabalhem em redes de difusão ou em novas 
indústrias culturais. Ou pode ser um tipo de usuário completamente novo 
que nós tenhamos encontrado muito raramente no passado, um visitante 
recreador que chega eletronicamente, talvez para visitar o  site ou fazer 
uma pergunta eletronicamente. De fato, no futuro todas as categorias de 
usuários, real ou virtual, atual ou potencial, necessitarão ser incluídos em 
nossa equação de serviço ao público. (CRAIG apud VELLOSO, 2006, p. 03) 

  

O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivistica discorre sobre usuário, da 

seguinte forma: ―Pessoa física ou jurídica que consulta arquivos. Também chamada 

consulente, leitor ou pesquisador‖. (2005) 

Observa-se na definição acima, que os usuários dos acervos arquivisticos não 

possuem distinção, podendo assim, ser qualquer cidadão em busca de determinada 

informação. 

O arquivo ao assumir a guarda, tratamento e disseminação do documento 

como fonte informacional, não somente de cunho histórico, mas envolvendo todo o 

ciclo da gestão documental arquivistica, sendo estas relacionadas às gestões 

corrente, intermediária e permanente, trás uma reformulação relativa aos meios de 

transmissão deste conteúdo, que passa da funcionalidade, até então de pesquisa e 

acopla o também desempenhar da função de auxilio administrativo, sendo assim, 

como estabelecer uma interatividade dos SRI juntamente com esses novos usuários 
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preocupados com a rapidez e eficácia da informação contida no documento? 

 

A tecnologia por si só não é capaz de transformar dados em informação, é 
preciso que o homem crie um significado. Portanto, a inexistência de 
intervenção humana faz com que a maior parte do que experimentamos 
seja apenas dado, e a maioria do que é chamado de tecnologia da 
informação seja, de fato, apenas tecnologia de dados, porque não trata da 
compreensão, construção ou comunicação da informação. (LIRA, et al., 
2008, p. 06) 
 

 

Estes novos e antigos usuários dos arquivos mudam e se repaginam 

conforme as tecnologias e as ações recorrentes como políticas, economia e cultura 

adquirida na trajetória de um país.  

 

Nos últimos anos temos vivenciado, em diversos níveis e realidades sociais, 
vários aspectos resultantes da ampliação do uso das tecnologias da 
informação e da comunicação. Esse processo vem moldando novas 
dimensões ás relações políticas, econômicas, culturais entre os indivíduos, 
grupos sociais e Estados. A emergência de praticas inéditas de produção, 
transferência e uso da informação abrem possibilidades ilimitadas para o 
uso e oferta, envolvendo um conjunto cada vez mais amplo e anônimo de 
indivíduos. (JARDIM, FONSECA, 2004, p. 01) 

  

 

Uma reformulação recorrente das novas formas de busca utilizada pelos 

usuários estabelece mediações entre os profissionais e o consultor da informação, 

de forma a assumir uma nova relação, sendo esta, não mais pelo grau de satisfação, 

mas sim pela inter – relação de ambos na construção de métodos que permitam que 

o usuário tenha acesso e que desempenhe uma utilização nos sistemas de 

recuperação da informação através de consultas a informação sem intermediações, 

em qualquer hora e lugar, visto que, as instituições/ empresas estão preocupadas 

em encurtar esta transmissão, sendo estas de empresas para suas matrizes, 

empresas sócia, instituições Públicas Federais, municipais e Estaduais etc. 

 

O arquivo é considerado um local de informação e comunicação, e o 
arquivista, o responsável pela disseminação deste acervo. Suas 
competências estão voltadas ao armazenamento e tratamento dos 
documentos, preocupando-se com questões de transferência e uso da 
informação, devendo desenvolver serviços que tornem os dados mais 
acessíveis ao cidadão e satisfaça suas necessidades (...) Um serviço de 
informação centrado no usuário explicita institucionalmente seus objetivos 
de atender à busca de informação deste, colocando o acesso como uma 
questão central. (MENEZES, BLAYA, 2007, p. 02) 
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Cria-se com isso, uma nova característica dinâmica sobre o planejamento 

metodológico de sistemas que possibilite o acesso do usuário a informação, sendo 

necessários parâmetros de políticas nos arquivos referentes a estes usuários que 

dispõem de mecanismos de consultas em rede, porém, necessita da viabilidade 

desses processos para utilização dos sistemas. 

 

Neste contexto, a comunicação deve ser entendida como uma série de 
procedimentos que permitem a transmissão de conteúdos informacionais, a 
partir de uma visão integrada desses conteúdos. Insere-se, neste domínio, a 
importância de ações como definição de metadados e construção de 
terminologias padronizadas. (CAMPOS, et al , 2005, p. 59) 

 

Ainda ressaltando, conforme Le Coadic Apud Jardim e Fonseca (2004) 

enfatizam: ―a maioria dos estudos ditos de usos e usuários da informação são na 

verdade mais freqüentemente estudos de usos dos sistemas de informação através 

dos usuários e não estudos dos usuários através dos sistemas de informação‖. 

   A citação acima esboça a necessidade de criação de sistemas 

informacionais, em que, os usuários possam ter acesso à informação em qualquer 

suporte e lugar. 

O autor Thomassen expõe o usuário e suas necessidades de informação: 

 

A questão central não é como os Arquivístas podem auxiliar os usuários a 
encontrar o que buscam o mais rápido possível. A questão central é como 
eles devem oferecer aos usuários as ferramentas para que façam sua 
pesquisa de seu modo, para que achem o que estão buscando assim como 
o que não estão buscando e que possam interpretar seus achados de 
acordo com sua vontade. O discurso é sobre a forma mais eficiente de 
prover informação, mas deveria ser mais sobre a liberdade de pesquisa e 
de interpretação. (THOMASSEN 2004 apud VELLOSO, 2006, p. 66) 

 

A relação antes estabelecida nos estudos de satisfação dos usuários junto 

aos arquivos públicos ocasionava perguntas referentes ao atendimento do 

Arquivista, profissional mediador da busca informacional nos sistemas de 

recuperação da informação implantados nos arquivos para atender aos usuários, 

não havendo uma relação de estudo de usuários da informação e seu grau de 

satisfação na busca pela informação.   
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O conceito de "lugar" torna-se secundário para o profissional da informação e 

para os usuários, (...) onde a informação se encontra não é o mais importante e sim 

o acesso à informação. (JARDIM, 1999, p.01) 

Os documentos das instituições administrativas brasileiras envelopam 

enormes quantidades de documentos em seus arquivos, desta forma, torna-se de 

extrema revelia a colocação, como priori, das necessidades do usuário, isso 

acarretará no auxilio ao arquivista, que ao elaborar esta avaliação irá indexar 

documentos de características urgentes de conteúdos informacionais para os 

usuários.  

 

(...) aponta-se jorramento de outras questões intrincadas num sistema 
institucional de informação  acoplado a uma premissa constitutiva em que o 
julgamento de um usuário sobre a relevância e pertinência da informação 
recuperada como resposta é antecedido por escolhas realizadas para a 
organização planejada normativamente. No entanto, mesmo reconhecendo 
as interferências nos fluxos informacionais, ressalta-se o necessário 
horizonte de legitimidade das intervenções técnico-administrativas capazes 
de exercer controles, reformulação e gerenciamento de sentidos, não como 
produtoras dos mesmos que continua circunscrito ao mundo da vida de 
agentes históricos e sociais. (SILVA, 2008, p. 16) 
 
 

Esta indexação tenderá a ser feita, levando em consideração como nos 

escreve Lucia Velloso as terminologias lingüísticas, sendo estas entendíveis aos 

usuários. 

 

No entanto, no ambiente web os usuários são distintos, especialistas em 
diversas áreas, usuários que navegam movidos por curiosidade, etc. Ao 
utilizarmos a linguagem especializada, com vistas a divulgar os acervos, 
devemos pensar em construir mecanismos que facilitem a comunicação e 
aproximem o usuário. (VELLOSO, 2006, p. 74) 

 

 Assim, Lucia Velloso nos descreve que a inter-relação usuário / Arquivista 

deve estar definida.  

O usuário passa não apenas ―a receptor‖ da informação, participado como 

auxiliar da política de descrição do conteúdo a ser indexado no sistema e efetuando 

sua busca sem intermediações. 

O Arquivista, desta forma, deverá trabalhar para o desenvolvimento de 

Sistemas que disponha as informações dos acervos arquivisticos de forma clara e 

concisa, além de elaborações de linguagens que suscite ao usuário manusear as 

ferramentas e concluir com êxito sua busca.  
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A comunicação esta imbricada ao contexto conceitual das redes. Em toda 
rede estão presentes elementos de comunicação, que as sustentam e são 
imprescindíveis a elas. Atualmente é por meio das redes que grande parte 
das informações são disseminadas e transformadas em conhecimento. Nas 
diversas redes, desde as formadas pelo contato entre pessoas até as 
formalmente constituídas, a informação é um elemento disseminado e 
altamente valorizado pelas organizações. (MORADO,et al., Sem ano, p. 12) 

 

Esta aplicabilidade tenderá a ser efetivada através de estudos terminológicos, 

no que concerne a devida transferência da informação, e sua implementação esta 

estabelecida nos estudos de usuários de arquivos, somente através destes, as 

diretrizes aplicativas, no que se relaciona ao fluxo de transmissão da informação 

serão significativas e consignadas. 

 

A fim de garantir não só a guarda, mas a transformação dos documentos 
em efetivas fontes de informação é preciso integrá-los sistemicamente, 
possibilitando a constituição de uma ―Rede Nacional de Informações 
Arquivisticas‖, que os referencie e controle, de forma padronizada e coletiva, 
com dados sobre a formação e o conteúdo dos conjuntos mantidos pelas 
diversas instituições de arquivo, independentemente da esfera a que 
pertençam dentro do poder público, integrando, certamente, instituições 
privadas que também sejam responsáveis pela guarda e acesso de 
documentos de interesse público e social. (MESA REDONDA, 1999, p. 02) 

 

O entendimento substancial para efetivação de Sistemas que desempenhe, 

não somente transmissão, acesso e tratamento da informação, mas também a 

liberdade do usuário em pesquisar e buscar a informação fica suscitada aolongo 

deste trabalho, sua importância é primordial para construção de parâmetros não só 

para os sistemas de recuperação da informação em questão, mas para o devido 

funcionamento do arquivo.  

 

Consideramos, nessa perspectiva, que as unidades e os sistemas de 
informação, através de seus profissionais/gestores/manipuladores, precisam 
conceber que ainda há muito a ser feito para integrar, verdadeiramente, os 
usuários ao que é oferecido pelos mesmos, e tudo isso deve começar ou 
passar pela compreensão e pelos estudos dos próprios usuários, pois só 
pesquisando-os é que podemos conhecer melhor suas reais necessidades 
informacionais e possibilidades de desenvolvimento. (COSTA, SILVA, 
RAMALHO, 2009, p. 06) 

 

A tecnologia impulsiona uma nova visão acerca dos usuários da informação 

contida nos estabelecimentos arquivisticos, intensificando estudos que caracterize a 
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amplitude de todo ciclo informacional nos seus mecanismos de buscas, ocasionando 

desta forma, a recuperação desta informação de forma rápida e concisa pelo 

usuário. Jardim e Odila abordam um estudo do usuário, tendo em vista, esta nossa 

abrangência tecnológica codificadas pelas relações política, econômicas e culturais 

que se emergem. 

 

Os estudos de usuários representam uma parte significativa da literatura 
nos campos da documentação e da Ciência da Informação. No entanto, as 
novas formas de produção e uso da informação vêm sugerindo críticas ás 
abordagens mais clássicas a respeito. Seu foco principal de atenção, 
anteriormente voltado para a identificação do grau de satisfação do usuário 
dentro do serviço de informação, tem sido direcionado para a identificação 
de necessidade de informação. (JARDIM, FONSECA, 2000.) 

 

Eliezer Silva (2008) ao escrever em seu artigo elucida que a tecnologia 

implantada nos SRI além de moldar maiores formas de transmissão da informação 

num contexto mais amplo, em termos de fluxo e disponibilização, leva-nos a 

confrontar uma visão dos antigos métodos utilizados, sua eficiência para os atuais 

usuários, ampliando aos meios vigentes dos sistemas e tecnologias como web, 

ferramentas de busca online e sua extensão as redes dentro das instituições 

administrativas. 

 

A dobra observada nos fenômenos de informação indica uma emoldura em 
que pragmáticas sociais de representação, classificação, organização e 
sumarização objetificam uma formulação que deveria ser entendida como 
meta-informação junto com condições experienciais de produção de 
sentidos que dão existência a informação no seu acesso e decodificação. 
(SILVA, 2008, p. 16) 
 

 O usuário passa a elaborar uma peça fundamental para construção 

metodológica de sistemas que desempenhe seu papel de mantedor informacional, 

exercendo a funcionalidade de transmitir dados dos documentos de forma orgânica, 

organizada, mantendo sua integridade e seu conteúdo, desta forma, torna-se 

importante frisar os estudos que focam os usuários no manuseio dos sistemas que 

acoplem a sua funcionalidade perante os mesmos, tornando de extrema relevância 

na capacitação do profissional Arquivista. 

 

As tecnologias que permitem a navegação no ciberespaço tem 
proporcionado uma maior autonomia do usuário na sua busca de 
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informação. Esta autonomia tem causado perplexidade nos profissionais da 
área que entendem que seu papel de mediador se dilui. A partir destas 
mudanças de enfoque, as atividades de mediação da informação exercida 
por bibliotecários e arquivistas podem evoluir para o que Dosa, Farid & 
Vasarhelyi (1989) denominam, como muita propriedade, de aconselhamento 
do usuário. (CUNHA, 2007, p. 103) 

 

 

Somente através desses estudos e metodologias aplicativas no ciclo que 

envolve o acesso, transmissão e tecnologia, será possível apurar e solucionar tais 

problemas referidos a problemática, no que concerne, ao devido papel do arquivo 

com seus usuários, onde a transmissão da informação por meio de sistemas 

informacionais sem intervenção direta do profissional nos atuais dias, torna-se 

fundamental e imprescindível aos usuários pelas informações. 
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5. NOVAS FERRAMENTAS DE BUSCAS DA INFORMAÇÃO 

 

 Vivenciamos atualmente o que se concerne dizer a era tecnológica, robótica 

para alguns profissionais e/ou estudiosos da área computacional, tendo em vista, a 

configuração informacional disponível nos diversos moldes de transferência de 

dados via web, não importando sua distinção em mecanismos internos ou externos 

da instituição, somente sua transparência na locação de meio transmissor de 

conteúdos cognitivos do conhecimento produzido.  

 

O aumento da população é, em grande parte, atribuído a desenvolvimentos 
tecnológicos que possibilitaram uma produção espantosa de materiais 
necessários à existência humana. O aumento da população, por sua vez, 
provocou a expansão das atividades do governo, e essa expansão afetou a 
produção de documentos. Uma vez que se aplicaram métodos tecnológicos 
modernos no preparo de documentos, o volume destes, nas últimas 
décadas, atingiu um índice de progressão antes geométrica que aritmética. 
(SCHELLENBERG, 2006, p. 25) 

 

A elaboração de levantamentos dos modelos webs utilizados por estas 

empresas como fonte de comunicação entre seus usuários na viabilidade, 

acessibilidade da informação produzida, torna-se pertinente para o desempenhar 

das funções administrativas.  

Samuel Stábile (2001) ao abordar estudos sobre análise de sistemas 

informacionais e usuários, descritos pelo mesmo também como produtores 

informacionais do conhecimento, viabiliza esta problemática existente entre a devida 

transmissão do conhecimento produzido e a circulação da relativa informação pelas 

empresas nos sistemas adequados de transmissão e busca, ainda de acordo com o 

mesmo, a informação é o principal instrumento, sendo os sistemas os meios de 

sistematizar e disponibilizar de forma rápida e concisa. 

 

A necessidade do Sistema de Informação (SI) nas empresas surgiu devido 
ao grande e crescente volume de informações que a organização possui. 
Com o Sistema de Informação estruturado a apresentação das informações 
necessárias e também já propiciando uma visão das decisões, a empresa 
garante um grande diferencial em relação aos concorrentes, e os gestores 
podem tomar decisões mais rápidas e de fontes seguras. (BAZZOTTI, 
GARCIA, 2007, p. 06) 
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As instituições brasileiras através da web desenvolvem a integração dos 

acervos documentais com seus usuários, esta interação em alguns orgãos 

institucionais, vai além, interagindo com outros sites de outras instituições através de 

links existentes em suas páginas, isso permite ao usuário esgotar, de forma 

satisfatória, os assuntos pesquisados. 

 
O website de uma instituição arquivistica deve ser visto como um 
instrumento de prestação de serviços – dinâmica e atualizável – e não 
simplesmente como a reprodução de um folder institucional. Trata-se, na 
verdade, de um espaço virtual de comunicação com os diferentes tipos de 
usuários da instituição a ser gerenciado como parte da política de 
informação da instituição. (CONARQ, 2000, p. 04) 

 

Contudo, os sites institucionais arquivisticos, em sua maioria, não possuem a 

total disponibilização das suas informações em seus respectivos campos de busca, 

sendo evasivos ao desempenhar suas funções, isso acontece tanto em âmbito 

público, quanto privado. 

 Colocando no víeis das empresas públicas, onde sua primordial função fica 

estabelecida na transmissão de informações produzida de âmbito público e de valor 

de prestação de contas aos seus cidadãs, fica imprescindível a implementação 

desses sites que acoplem toda documentação do governo, tornando acessível o 

direito as informações aos seus usuários. 

 

A noção de acesso à informação relaciona-se, portanto, a um direito, mas 
também a dispositivos políticos, culturais, materiais e intelectuais que 
garantam o exercício efetivo desse direito. O acesso jurídico à informação 
não se consolida sem o acesso intelectual à informação. O acesso jurídico à 
informação pode garantir ao usuário o acesso físico a um estoque 
informacional materialmente acessível (um ―arquivo‖ no subsolo de um 
organismo governamental, por exemplo) sem que seja possível o acesso 
intelectual dada a ausência de mecanismos de recuperação da informação. 
(JARDIM, 1999, p. 03) 
 

Nice Menezes expõe em seu artigo a importância da 
transferência de informações documentais em sistemas, onde 
a indexação dos registros deve ser feita de forma ampla, 
compreendendo a descrição do documento, porém não 
exaustiva, dificultando assim o entendimento do usuário à 
mesma. ―Para Planejamento e avaliação de sistemas é 
requerida uma ampla gama de dados quantitativos‖. (1985), 
porém o uso do nível de exaustividade depende diretamente do 
grau de conteúdo a ser inserido em um dado sisteNo domínio 

teórico/ metodológico da web semântica, a gestão de conteúdos se insere 
como um conceito em construção. Contemplando o gerenciamento das 
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informações de um sistema/rede mediante o tratamento de conteúdos 
semânticos. Para que esse tratamento ocorra com qualidade. São de 
fundamental importância investigações relativas a padrões de intercambio. 
Controle de linguagem e modelos de representação, através de metadados, 
vocabulários, ontologias, tesauros, taxonomias, entre outras. (CAMPOS, et 
al., 2005, p. 58) 
 
 

O uso das tecnologias, atualmente vitais para execução de tarefas, 

proporciona ao arquivo um novo parâmetro de discernir métodos de transmitir dados 

informativos de forma rápida e concisa, formalizando seu papel de difusor do 

conhecimento produzido e tornando ágil a excussão de tarefas no ciclo empresarial 

inserido. 

 Os arquivos públicos brasileiros concentram grandes proporções de 

documentos produzidos nos setores administrativos, a quantidade de produção de 

documentos para o desempenhar das tarefas corriqueiras, sejam estas de simples 

correspondências internas ou formais, ou de caráter comprobatório, elabora 

problemáticas relativas ao ―emaranhado‖ de informações contidas nos suportes, 

destacando ainda o papel, mas não deixando de citar os documentos eletrônicos 

produzidos via web e atualmente em destaque.  

Assim faz-se um enfoque das metodológicas aplicativas no devido 

arquivamento e a viabilização deste teor informacional contido nos documentos, de 

forma, a compartilhar através dos sistemas e fazer circular o conhecimento 

produzido por toda a empresa. 

 

Com a explosão de documentos disponíveis, surgiram os diversos sistemas 
de informação que, mediante operações de indexação, armazenamento e 
recuperação, buscavam organizar e prover acesso à informação registrada 
em documentos. Com o fenômeno contemporâneo da crescente 
disponibilização destes documentos em formatos digitais, vimos surgir e 
ampliarem-se os sistemas informatizados de recuperação de informação. 
(SOUZA, ALVARENGA, 2004, p. 133) 

 

 Os arquivos adquirem novos enfoques e deveres relacionados à objeção de 

sua finalidade como órgão disseminador da informação ali contida, mas sua meta, 

no que se relaciona a devida transmissão das informações, vão atualmente além 

dos suportes documentais sobre suas guardas, relacionando-se também aos 

mecanismos expositores da informação.  
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Com o avanço das tecnologias, modificam-se as formas metodológicas de 

prover acesso as informações e modifica-se também a forma de aquisição da 

informação pelos usuários, isso os coloca numa sociedade onde a obtenção da 

informação de forma concisa e rápida origina a finalização de deveres, tarefas e 

lucros.  

A globalização estimula o constante aprendizado, e isso só será possível com 

base em informações e compartilhamento de idéias e conhecimentos. As empresas 

atualmente estão vinculadas ao acumulo de meios que façam esta integração entre 

pessoas, sistemas e principalmente informações, de forma a, transmitir dados e 

efetuar suas tarefas/ atividades. 

 

Com o advento das modernas tecnologias de controle e recuperação da 
informação, a visão do arquivo como instituição de guarda de documentos 
foi substituída por aquela que o situa enquanto gestor de sistema de 
informação, integrado a outros sistemas, com o objetivo maior de garantir o 
acesso. Dentro da visão, e mais valorizado o intercâmbio de informações 
entre instituições, recuperando-se os documentos de interesse do usuário a 
partir de referencias fornecidas pela instituição membro do sistema, que 
partilha com os demais o controle da informação existente. (SILVA, 1996, p. 
02) 
 

 A problemática fica muito mais alem da proposta ate aqui então formalizada, 

para disponibilizar dados indexados dos documentos para meios eletrônicos de 

bancos de dados através de sistemas de informação via web, sendo estas redes 

internas ou externas, torna-se elucidativo avaliar e intensificar a necessidade de 

tratar, organizar e elaborar um projeto de gestão de todo o ciclo do documento ate 

sua digitalização e disponibilização. Isso conduzirá a um estudo, envolvendo o meio, 

onde pretende alocar digitalmente os documentos, uma base de softwares, a serem 

desenvolvidos, juntamente com profissionais da computação e finalmente suas 

formas de acesso e visualização pelos usuários. 

 

O sistema desenvolvido deverá ser capaz de determinar a localização dos 
documentos; assegurar a distribuição dos mesmos; torná-los acessíveis; 
racionalizar a produção, uso e trâmite dos itens documentais. Além disso, 
deverá refletir a organicidade e o inter-relacionamento entre os documentos, 
bem como a estrutura da instituição que os gerou. (NEGREIROS, 2008, p. 
13) 

 

 Com o acesso a redes conectadas, modifica-se a forma de buscar uma 

informação e de receber a mesma. ―Esses instrumentos arquivisticos de referência 
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online estão sendo apontados como ―A nova geração de Instrumentos Arquivisticos 

de Referencia‖. (SODRÉ, RIBEIRO, 2008, p. 02) 

Anteriormente a informação registrada era somente disponibilizada através de 

seu suporte, tento o usuário que ir até os arquivos para consultar tais informações, 

porém o uso da tecnologia digital formaliza uma modificação da estrutura dos 

arquivos, obrigando os mesmos a se modernizarem através de novas metodologias 

e projetos de constituição de bases sólidas em meio eletrônico, de forma, a dispor a 

informação existente em seus documentos aos seus usuários, agora chamados 

também de internautas.  

 

O negocio das unidades de informação é, portanto o de disseminar 
informações precisas e prestar correta assistência a empresa, para que 
iniciem (tomada de decisão), mantenham e concluam (execução da ação) 
as necessárias mudanças tecnológicas, comerciais, gerenciais, logísticas e 
mercadológicas que assegurarão sua evolução e sobrevivência. (RAMOS, 
1996, p. 02) 

 

O Arquivo Nacional juntamente com o CONARQ vem elaborando estudos de 

extensão da informação nos meios eletrônicos, porém poucas reuniões e 

congressos relacionados ao uso e manuseio de novas ferramentas de buscas que 

acoplem e viabilize da informação foram formalizadas, o que se observa estaria mais 

ligado a uma preocupação em padronizar normas, sendo estas de descrição e 

indexação de documentos arquivisticos.  

 

A realidade arquivistica brasileira aponta, cada vez mais, para a 
necessidade de sistematização dos processos de tratamento, controle, 
guarda e acesso aos documentos. A despeito das tentativas empreendidas 
no setor público, em todos os níveis, é fato que as dificuldades para 
implantação de sistemas de arquivos nos órgãos públicos são inúmeras. 
(SILVA, 1996, p. 04) 
 
 

Com base em suas publicações, tendo como intermediador o CONARQ, ao 

discutir normas arquivisticas e padrões de descrições de metadados aplicados á 

preservação do patrimônio arquivistico digital, tendo como o titulo o mesmo citado, o 

então órgão vinculado ao Arquivo Nacional, expõe métodos de padronização e 

descreve a importância da implantação destes, no que dispõem a preservação, 

política, incentivo e disseminação do conhecimento. 
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Colocando no víeis das empresas e instituições brasileiras, a importância de 

ferramentas de buscas via web como fonte de ampliar dados informativos perante os 

usuários da corporação, dos pesquisadores e dos cidadãos torna-se expressiva e 

necessária, na medida em que, vivemos a era da informação e da tecnologia, 

impulsionada por possibilidades de transmissão rápida de dados informativos, 

adaptar os arquivos para solucionar tais fatores de transmissão de conteúdos, por 

estas formas de viabilidade em rede, é o novo paradigma deste Centro de 

informação. 

A inclusão da tecnologia WEB ao cotidiano produz um novo fluxo e novos 
usos de informação, indicando aos serviços arquivísticos e aos profissionais 
a necessidade de reavaliação dos instrumentos de recuperação da 
informação, das representações dos conteúdos dos acervos sob sua 
custódia e das formas de comunicação com usuário. Especialmente, porque 
o processo de comunicação dos conteúdos informacionais tende a ser mais 
autônomo, sem o contato presencial e imediato com o arquivista.  
(VELLOSO, 2008, p. 01) 

 
O uso de sistemas tecnológicos e configurações webs como meios de estender 

conteúdos informativos produzidos pelos ciclos administrativos incitam padrões de 

mecanização que acople dados que possam auxiliar na tomada de decisões, 

efetivando uma era de implantação que disponibilize os documentos em meio digital e 

finalize na função de transmitir a comunicação informativa do documento, do usuários e 

da empresas em si. 

 
 

Em um processo de RI colaborativo, usuários poderiam sugerir descrições 
(palavras-chave, frase, orações, descrições completas, etc.) que, na sua 
opinião, poderiam ser utilizadas por outros usuários em suas tarefas de RI. 
Estes, por sua vez, poderiam sugerir melhorias, alterações ou mesmo excluir 
termos utilizados em descrições anteriores. Desta forma os usuários não 
apenas compartilham informações utilizadas para recuperar registros, mas 
também atuam efetivamente no sentido de criá-las. (TEIXEIRA, 2009, p. 05). 

 

5.1 Sistemas internos 

A transmissão do conhecimento produzido pelas Empresas entre seus 

departamentos, setores e coligadas espalhadas pelos países, atualmente é o grande 

desafio do profissional Arquivista. 

 A tecnologia viabiliza um mundo globalizado e integrado, onde a informação 

é o diferencial para obtenção da eficácia na gestão administrativa da mesma. O 
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desafio fica em como transmitir tal informação a todos que dela necessite, sendo o 

ciclo amplo, necessitando de métodos que não delimite espaços e sim expanda 

fronteiras. 

De acordo com Renato Tarciso, os documentos arquivisticos de instituições 

administrativas, ficam a seu ver desorganizados, não possuindo alinhamento se 

relacionados aos  objetivos dentro da instituição. 

 

Os arquivos montados nos setores de trabalho são acervos arquivísticos 
constituídos de documentos ativos, semi-ativos, misturados a outros 
passíveis de eliminação e a documentos não orgânicos, que não são 
considerados de arquivos e que são produzidos ou recebidos fora do 
quadro das missões de uma organização. Encontra-se ainda, nesses 
mesmos conjuntos, uma quantidade significativa de documentos duplicados. 
(TARCISO, 1997, pág. 02) 

 

 O arquivo, desta forma, se configura no meio de discernir dados 

informacionais produzidos, desempenhando um papel diferente para os Arquivistas 

em seus arquivos, onde estes profissionais ampliam seus conhecimentos e 

metodologias para atender os meios de transmissão de informação assim 

estipulados pelas novas tecnologias emergentes da gestão empresarial.  

 

A informação esta alinhada em todos os procedimentos administrativos, 
pois todas as organizações são sistemas de processamento de informação. 
Os gerentes de informação compreendem isso; eles não precisam ser 
persuadidos de que devem processar informação para funcionar. Quer a 
empresa fabrique parafusos, eduque estudantes, desenvolva pesquisas 
médicas, ou exporte víveres, ela precisa coletar processar, usar e 
comunicar informação, tanto externa quanto interna, para poder planejar, 
executar e tomar decisões, pois a informação desempenha um papel 
organizacional chave de todos os níveis e em todos os departamentos. 
(OLIVEIRA, 2004, p. 02) 
 
 

O usuário, com isso, sucinta suas necessitadas imediatas de informação para 

excussão das tarefas, necessitando que, o profissional disponha das mesmas com 

rapidez e eficácia.  

 

Qualquer organização, que deseja promover uma transformação em seu 
ramo de negócios, deve usar todo o seu conhecimento para identificar as 
idéias revolucionárias e as opções estratégicas que possam ser adaptadas 
e colocadas em prática. Por isso, cada vez mais, lideres e consultores de 
empresas falam do conhecimento como sendo o principal ativo das 
organizações e como sendo a chave da vantagem competitiva sustentável. 
(LUCAS, et al., 2008, p. 61) 
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 Com base nas suscitações acima, faz-se necessário dispor neste trabalho de 

premissas que exponham exemplos de Instrumentos Internos via Webs implantados 

nas empresas, viabilizando a interação das comunicações entre pessoas, 

documentos e sistemas de bancos de dados. 

 Os documentos privados ativos assumem características basicamente 

correntes e intermediárias que o difere dos documentos de cunho históricos, 

caracterizados por documentos que já formalizaram suas funções de ação no âmbito 

administrativo e que possuem valor histórico social para a instituição que o gerou 

e/ou para a sociedade, desta forma, os documentos privados são constituídos de 

documentos de valor de prova de ações e atividades para as organizações. 

De acordo com Heloísa Bellotto os documentos privados são descritos da 

seguinte forma: 

 
O documento privado seria o emanado por pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado. Se o documento, como o tomamos aqui, é um bem cultural 
patrimonial de domínio público ou privado, á primeira vista a definição esta 
dada. No entanto, é preciso ir além, já que todas suas variantes e 
possibilidades nos interessam, como matéria–prima que é dos profissionais 
da organização documental e dos da investigação. (BELLOTO, 2006, p. 
250) 
 
 

Levantando esta questão do documento privado, observa-se a importância 

destes documentos, não somente na função de prova, mas para efetivação da 

história e suas nuances, com isso, os documentos possuem em seu interior 

mensagens de extrema relevância para a instituição e sua possível ampliação para a 

cultura histórica do país. 

 

Os termos da conceituação não permitem distinguir a idade dos conjuntos 
documentais a que se refere, podendo-se nela antrever os arquivos vivos de 
uma empresa ou qualquer outra entidade privada. É, pois, necessário deixar 
claro que este texto focaliza e privilegia acervos arquivisticos que se 
originam na área privada e que se encontram em sua terceira idade, já 
tendo ultrapassado a sua utilização imediata. Em suma, quando já 
cumpriram a função (ou razão) para qual o documento foi criado, que é o 
mesmo que dizer que ultrapassaram os limites do valor primário. 
(BELLOTO, 2006, p. 254) 
 
 

 A grande dificuldade dos arquivos privados de expor as informações de forma 

clara e sucinta merece algumas observações particulares, constituindo em diversos 

problemas como: a devida representação da informação, onde se insere também a 
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indexação dos documentos; sistemas que disponha a mesma de forma integral, mas 

sem dados exaustivos, destacando a importância dos vocabulários controlados e o 

fato de cada arquivo ser diferente, exigindo formas de introduzir tais metodologias de 

informação que caracterize os dados de cada empresa. 

 

Cada organização tem um fluxo de informação que lhe é peculiar e este 
fluxo é objeto importante da GI que deve mapeá-lo, identificando pessoas, 
fontes de informação, tecnologia utilizada, produtos e serviços, compondo 
esse conjunto estruturado de atividades relativas á forma como informação 
e conhecimentos são obtidos, distribuídos e utilizados. (SILVA, TOMAÉL, 
2007, p. 02) 
 

Assim, as empresas privadas têm cada vez mais se preocupado com a forma 

de transmissão dos dados informacionais e principalmente sua recuperação.  

Desta forma, a quantidades de sistemas implantado e criados com essas 

finalidades, insere a problemática nos centros arquivisticos das empresas privadas. 

 Olhando no víeis de uma empresa administrativa, constata-se a necessidade 

de elucidar formas de eximir dados como auxilio as tarefas a serem desenvolvidas, 

na implementação de sistemas que acople as suas necessidades.  

 

Para atingir tal propósito, é necessário uma padronização de tecnologias, de 
linguagens e de metadados descritivos, de forma que todos os usuários da 
web obedeçam a determinadas regras comuns e compartilhadas sobre 
como armazenar dados e descrever a informação armazenada e que possa 
ser ―consumida‖ por outros usuários humanos ou não, de maneira 
automática e não ambígua. Com a existência da infra-estrutura tecnológica 
comum da internet, o primeiro passo para este objetivo esta sendo a criação 
de padrões para descrição de dados e de uma linguagem que permita a 
construção e codificação de significados compartilhados. (SOUZA, 
ALVARENGA, 2004, p. 132) 

 

Assim neste preciso trabalho, será traçado algumas características da 

intranet, que se constitui num site corporativo interno que tem como função transmitir 

informações sobre a empresa para seus integrantes, além é claro, de funcionar 

como mecanismo de busca de informação ligada à repartição. 

 A intranet expõe dados sobre a empresa e para a mesma, é assim, um 

exemplo de sistema de comunicação entre as pessoas envolvidas na produção dos 

documentos.   

Através deste site interno, torna-se possível encontrar e compartilhar 

informações para continuidade das atividades a serem desenvolvidas.  
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A construção de um site que partilhe informações de forma ampla, adquirindo 

a funcionalidade de informar e tornar seus membros informados, necessita viabilizar 

uma estrutura que contenha todos os subsídios para o devido armazenamento e 

utilização do mesmo pelos usuários. 

 

A otimização da comunicação efetiva e constante entre empresas, foi 
facilitada a partir do uso dos recursos das redes eletrônicas. Tanto a intranet 
quanto as intranets possibilitam o acesso às informações dos ambientes 
externos e internos das empresas, bem como melhoram a infraestrutura de 
comunicação. Recursos são disponibilizados para correio eletrônico, 
teleconferências, groupware, fazendo com que as empresas se tornem 
dependentes dos mesmos para a veiculação da informação e criação do 
conhecimento. (MORADO, et al.,  2003, p. 13) 

 

Não cabe aos objetivos deste trabalho atenuar os detalhes ligados as áreas 

de ciências computacionais. Nossa perspectiva torna-se voltada para a gestão da 

informação nesses mecanismos disseminadores de informação, da importância da 

viabilização da informação para formalizar as atividades fins e do profissional 

arquivista, participante direto na construção dos parâmetros para transmissão dos 

dados. 

A intranet nada mais é, que um site, porém corporativo, sua estrutura acopla 

links sobre a instituição, e o mais importante, viabiliza a informação gerada pelas 

pessoas integrantes da empresa, desta forma, é possível encontrar informações 

relativas às normas, leis, regulamentos, arquivos digitalizados e campos de 

interatividade e comunicação. 

O profissional arquivista, gestor da informação, deve juntamente com o 

profissional de TI intervir na forma como tais informações serão inseridas no 

sistema, relacionando a relação do usuário as informações ali contidas, isso só será 

possível através dos estudos sobre a organização e principalmente sobre estes 

usuários. 

 
No entanto, no ambiente web os usuários são distintos, são especialistas 
em diversas áreas, usuários que navegam movidos por curiosidade, etc. Ao 
utilizarmos a linguagem especializadas, com vista a divulgar os acervos, 
devido a uma decisão estratégica ou metodológica, devemos pensar em 
construir mecanismos que facilitem a comunicação e aproximem o usuário. 
(VELLOSO, 2006, p. 04) 
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5.2 – Sistemas externos 

 

Os sistemas externos, aqui colocados como uma fonte imensurável de 

transmissão de dados a usuários diversos refere-se à webs em geral, sites de 

empresas públicas, que usam tal espaço para disponibilizar o conteúdo de sua 

gestão administrativa como forma de prestação de contas aos seus cidadãos, 

podendo se expender as empresas privadas, que utilizam os meios de comunicação 

via web para ampliar seus serviços e estender seus lucros. 

 
As tecnologias atuais permitem a criação de sistemas de recuperação de 
informação baseadas em formatos, padrões e/ou normas específicos e 
utilizando conceitos como acesso remoto, facilitando á sociedade o acesso 
as informações relativas à história e cultura, interoperabilidade, 
possibilitando a integração virtual e cooperativa entre instituições 
arquivisticas geograficamente distantes e, pela natureza em questão. 
(ANDRADE, 2007, p.02) 
 

 A constituição de sites satisfatórios para recuperação da informação deve ser 

bem suscitada, pois a segurança de seus conteúdos informacionais envolve várias 

etapas, como a preservação, o banco de dados sólido, a indexação e principalmente 

a interação entre o usuário e o arquivista no objetivo final de transmitir e recuperar. 

 

A tecnologia da informação pode dar suporte a esses objetivos. Os portais 
corporativos, se implementados com foco em gestão do conhecimento, 
podem se transformar em uma plataforma tecnológica capaz de 
proporcionar às empresas a infra-estrutura necessária para dar apoio nas 
transformações de seus modelos de negócios. Ao prover de forma simples 
dados, informações, conhecimentos e interação entre profissionais, clientes, 
parceiros e fornecedores que compartilham de interesses comuns, a 
arquitetura de portais pode construir um ambiente de receptividade cultural 
para a gestão do conhecimento que favoreça os processos de 
transformação entre as formas de conhecimento tácito e de conhecimento 
explícito. (TOLEDO, 2002, p. 03) 
 
 

 Através desses estudos, a implantação de webs satisfatórias, em que, os 

dados sejam indexados e recuperados sem dificuldades formaliza a eficácia do 

mesmo e conseqüentemente a gestão de conhecimentos. 

 

Realmente, a informação esta alinhavada em todos os procedimentos 
administrativos, pois todas as organizações são sistemas de processamento 
de informação. Os gerentes de informação compreendem isto; eles não 
precisam ser persuadidos de que devem processar informação para 
funcionar. Quer a empresa fabrique parafusos, eduquem estudantes, 
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desenvolva pesquisas médicas, ou suporte víveres, ela precisa coletar, 
processar, usar e comunicar informações, tanto externas quanto internas, 
para poder planejar, executar e tomar decisões, pois a informação 
desempenha um papel organizacional chave em todos os níveis e em todos 
os departamentos. (OLIVEIRA Apud KAYE, 2004) 
 

 A quantidade de documentos produzidos e disponibilizados em rede web é de 

expressiva preocupação, em se tratando dos termos de tratamento e devida 

transmissão de dados.  

 Como o fluxo de informação introduzida cresce de forma esporádica e 

significativa sem nenhuma gestão da mesma, pode-se concluir a problemática 

referente à introdução das informações a estes sites, a falta de metodologias para 

indexação. O usuário ao procurar por alguma informação, não estabelece a total 

funcionalidade do mecanismo, pois sua busca não é feita de forma precisa devido a 

não conformidade da indexação de todo conteúdo do documento, isso acontece, 

citando assim um exemplo, com ferramentas web como o Google, onde o fluxo de 

informações inseridas não acompanha metodologias da melhor forma de 

disponibilizá-la. 
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6. OS ARQUIVISTAS E OS ACESSOS AOS DOCUMENTOS VIRTUAIS PERANTE 

ÀS NOVAS TECNOLOGIAS.  

 

 Os avanços tecnológicos inserem mudanças de posturas, que envolve 

aprimoramentos as novas técnicas introduzidas no desempenhar das funções 

corriqueiras, estas mesmas mudanças viabiliza uma forma nova de buscar soluções 

adaptativas ao ambiente de trabalho para aprimorar as tarefas e buscar o produto 

final construído de eficácia, rapidez e economia. 

 

Em uma abordagem de projeção do futuro, são necessárias medidas de 
resultados, ou indicadores críticos, que ajudem a medir a eficácia das 
estratégias de ação. Mas não podemos nos iludir, pensando que temos um 
conjunto realista de metas e que estaremos trabalhando para atingir-las. Ao 
contrario, estaremos desenvolvendo estratégias de ação para explorar o 
que esta acontecendo no ambiente e usando os indicadores críticos para, 
então, decidir o que fazer. (ALDAY, 2007, p. 12) 
 

 Os arquivos administrativos são, desta forma, parte integrante do ciclo de 

mudança e adaptação, os documentos produzidos e as novas formas de inserção da 

informação aos mecanismos de buscas intensificam as atividades desenvolvidas nas 

empresas para cumprimento de suas tarefas, assim os profissionais Arquivisticas 

frente aos novos aprimoramentos tecnológicos desenvolvem, juntamente com 

profissionais de TI, formas de expor e dispor de tais informações pertinentes aos 

seus usuários. Como expor tais informações nesses novos mecanismos de buscas? 

Qual a posição do Arquivista diante de tal mudança? A característica do documento 

de arquivo, como será mantida? São algumas das questões pertinentes quando se 

pensa no manuseio informacional do documento físico, seu conteúdo intelectual e 

sua exposição nos mecanismos de busca em meio virtual. 

 

Desta forma, colocam-se as organizações arquivisticas diante da 
necessidade de operacionalizar transformações assumindo novas posturas 
institucionais. Se as novas responsabilidades que resultam da moderna 
gestão da informação não forem incorporadas pelos arquivos, outras 
instituições o farão, mesmo porque os próprios usuários buscarão auxilio 
em outra parte, caso não obtenham os serviços informativos de que 
necessitam. Não se trata portanto, de uma mera adaptação ás novas 
tecnologias da informação, mas de buscar influenciar o seu 
desenvolvimento. (JARDIM, 1992, p. 257) 
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Estabelecer base de sistemas informacionais em empresas e/ou instituições 

que intensifique a gestão da informação sem rupturas e de forma harmônica entre 

usuários e profissionais de informações atualmente é o grande desafio, pensando 

em termos de ampliar o fluxo do obter informações pelos usuários e conseqüente 

disseminar seu conteúdo em meio web, intensifica uma nova forma de como 

formalizar tal ato. 

 Os arquivos privados são assim descritos pela lei nº 8.159 do artigo 11: 

―consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou 

recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades‖. 

Observa-se na definição da lei, especificada no artigo 11 a importância do 

conhecimento dentro de uma organização, sendo a produção documental 

conseqüência do ato de pensar e, com isso, de executar.  

 Com esta questão bem colocada, devemos deliberar sobre a função do 

profissional da informação, responsável por incumbência de transmitir tais atos de 

conhecimentos gerados. 

O Arquivista, gestor da informação, tende a elaborar seus estudos ligando 

sempre os elos da comunicação entre os usuários e mecanismos da informação, 

isso o será feito no estabelecimento de diretrizes consignadas desde o momento da 

produção documental, no diagnóstico de arquivos. 

 

As funções arquivisticas envolvem a gestão de todo o ciclo informacional 
dos documentos, a fim de assegurar que a massa documental torna-se 
acessível e compreensível para todos. O profissional da informação é o 
mediador entre os provedores de informação, os usuários e as tecnologias 
de informação.  (MENEZES, BLAYA, 2007, p. 53) 
 

O levantamento dos documentos produzidos por uma repartição mostra como 

funciona a mesma, como esta estabelecida as relações de produção e 

funcionalidade deste órgão. 

A participação do Arquivista na gestão do ciclo que envolve a informação é 

imprescindível para desempenhar sua função dentro da instituição. Segundo Heloísa 

Bellotto a definição de documentos de arquivos fica assim descrito: 

 

Os documentos de arquivos são os produzidos por uma entidade pública e 
privada ou por uma família ou pessoa no transcurso das funções que 
justificam sua existência como tal, guardando esses documentos relações 
orgânicas entre si. Surgem, pois, por motivos funcionais administrativos e 
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legais. Tratam, sobretudo de provar, de testemunhar alguma coisa. Sua 
apresentação pode ser manuscrita, impressa ou audiovisual; são em geral 
exemplares únicos e sua gama é variadíssima, assim como sua forma e 
suporte. (BELLOTTO, 2006, p. 37) 

 

A análise do ambiente informacional persiste para um maior desenvolvimento 

de funcionalidade do arquivo, pois através de estudos consistentes e elaboração de 

planejamentos do disseminar da informação, envolvendo neste meio sempre o 

usuário, formaliza bases sólidas para implementação de mecanismos de busca e a 

constante interação entre os mesmos. 

 

Com o advento das modernas tecnologias de controle e recuperação da 

informação, a visão do arquivo como instituição de guarda de documentos 

foi substituída por aquela que o situa enquanto gestor da informação, 

integrado a outros sistemas, com o objetivo maior de garantir o acesso do 

usuário ás informações demandadas. Ou seja, o eixo foi deslocado da 

questão da guarda para o acesso. Dentro desta visão, é mais valorizado o 

intercâmbio de informações entre instituições, recuperando-se os 

documentos de interesse do usuário a partir de referencias fornecidas pela 

instituição membro do sistema, que partilha com as demais o controle da 

informação existente. (SILVA, 1996, p. 02) 

 

A participação do Arquivista na gestão do ciclo que envolve a informação é 

imprescindível para desempenhar sua função dentro da instituição. Segundo Heloísa 

Bellotto a definição de documentos de arquivos fica assim descrito: 

 

As formas de suporte expositivo da informação vária com as tecnologias, as 

empresas atualmente desenvolvem as informações produzidas não somente em 

papel, sendo esta informação gerada também nos sistemas internos e externos 

conforme descrito no capitulo anterior, estes mecanismos muitas vezes sucinta 

informações importantes para o desenvolvimento das ações. ―O termo metadado foi 

cunhado pela tecnologia da informação para designar as informações necessárias 

para dar significado aos dados armazenados num sistema de computador‖. 

(RONDINELLI, pág. 59, 2005) 

Trabalhar diretamente com profissionais de outras áreas para 

implementações de sistemas gestores de informação entre pessoas de forma 

interativa e participativa é fundamental para funcionalidade da empresa e para 

alcançar as metas. 
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Gerenciar informações, como recursos dentro das organizações, implica 

verificar as necessidades informacionais e passar pela coleta, 

armazenamento, distribuição, recuperação e uso da informação. Torna-se, 

assim, necessário buscar metodologias e ferramentas para coletar e 

registrar dados a fim de possibilitar a elaboração e o tratamento da 

informação, sua análise e contextualização, gerando conhecimento, para 

subsidiar o processo decisório (LUCAS Apud CARVALHO, LONGO, 2002, 

p. 61) 

 

O levantamento feito pelo profissional da informação deve ser detalhado e 

preciso nas suas observações, através destas, a elaboração de políticas 

arquivisticas dentro da instituição, envolvendo cláusulas, lei especificas da área 

sobre documentos, manuseio, preservação, suporte etc, serão efetivadas e 

conseqüentemente adaptadas como forma de viabilizar o conhecimento e 

disponibilizá-lo para consulta e manuseios.  

 

Todo processo de gerenciamento de informações precisa ter como 
elemento chave na construção e desenvolvimento de estratégias e políticas 
o usuário final. Toda atividade informacional precisa estar alinhada às suas 
expectativas e necessidades. Portanto, sua participação e envolvimento; 
são imprescindíveis para qualquer esforço neste sentido. (OLIVEIRA, 2004 
p. 19) 
 

O arquivista configura-se em elemento importante do ciclo de produção e 

disponibilização da mesma, conforme elabora a interação entre mecanismos e 

conhecimentos gerados nesses sistemas, ele torna-se participante indireto da 

formulação das idéias, das informações que serão compartilhadas de forma 

organizada dentro da empresa. 

O trabalho de um arquivo nunca termina. É um trabalho para a posteridade, 
no duplo sentido de ser feito para e pela posteridade. Não há limite quanto 
ao tempo que se possa gastar na análise dos arquivos, no seu arranjo e na 
elaboração de instrumentos de busca. O numero de itens avulsos com que 
um arquivista tem que lidar, mesmo nas pequenas instituições arquivisticas, 
é quase infinito. Dado o fato de os arquivistas ocuparem, em geral, toda a 
existência no seu trabalho, é comum imaginar-se que sejam velhos 
barbudos e curvados, trabalhando em armazéns mal iluminados, levando 
documentos mofados de uma lado para o outro. Esse conceito não 
corresponde à realidade. Se um arquivista que lida com documentos 
modernos pretende executar sua tarefa, mesmo num grau muito reduzido, 
terá que ser administrador eficiente, capaz de planejar e de dirigir o trabalho 
do pessoal que lhe é subordinado. Quanto maior a organização, maior a 
necessidade de cuidadoso planejamento. (SCHELLENBERG, 2006, p. 172) 
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Fica evidente a necessidade de profissionais que atuem nestas áreas de 

forma dinâmica e intensiva, o arquivo de uma empresa funciona como o coração da 

mesma, somente com o desenvolvimento de metodologias e políticas arquivisticas 

será possível traçar o perfil deste novo mercado abrangente e significativo. Segundo 

Georgete Medleg, 

 

Para cumprir plenamente o seu papel, os arquivos devem ser acessíveis: a) 
aos seus criadores/produtores (necessidades administrativas); b) aos 
usuários em geral (pesquisadores, cidadãos comuns, etc). Assim, os 
documentos de arquivos são consultados/ pesquisados, geralmente, nas 
seguintes situações, todas relacionadas com que se convencionou 
denominar, segundo a terminologia arquivistica, de ―valores‖ dos 
documentos de arquivos. (RODRIGUES, 2003, p. 218) 
 

Assim, ocorre uma ruptura no papel deste profissional, antes responsável 

somente pelos arquivos e seus documentos físicos, se atenuando a organizá-los 

para manuseio próprio, classificando para controle interno do arquivo e não para 

seus usuários, porém o uso de tecnologias trás consigo usuários e empresas que 

precisam de informação de maneira continua, exigindo também a interatividade de 

informação entre empresas, ocorre à necessidade de encurtar a distância entre a 

comunicação de pessoas para resolução das atividades e obtenção dos lucros. 

 
O arquivista moderno, é lógico, interessa-se pela qualidade dos documentos 
que recebe de um órgão do governo. Aspira a ter a integridade dos 
documentos preservados. Por isso, entende-se que os documentos de um 
determinado órgão: a) devem ser conservado num todo como documentos 
desses órgãos; b) devem ser resguardados, tanto quanto possível, sob o 
arranjo que lhes foi dado pelo orgão no curso de suas atividades oficiais; e 
c) devem ser guardados na sua totalidade, sem mutilação, modificação ou 
destruição não autorizada de uma parte deles. O valor de prova do material 
do arquivo para o arquivista moderno baseia-se na maneira pela qual foram 
os documentos mantidos na repartição do governo, de como passaram á 
custodia do arquivo e não no sistema pelo qual foram controlados, de per si, 
na repartição. (SCHELLENBERG, 2006, p. 41) 
 

Congressos, palestras, seminários entre profissionais arquivistas são de 

extrema importância para conclusão de estudos e teorias para formalização de 

padrões de aplicabilidade nesses setores de forma ampla, isso envolve a 

necessidade de estudos que visem o ambiente e gestão da informação. 

Com as tecnologias surgem também novas formas de armazenamento e 

transferência de informação, mecanismos que auxiliam a busca e encurtam as 

distâncias entre usuários e arquivos, a importância do profissional da informação, 
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desta forma, não é nada simples, estudos e metodologias devem formalizar os 

sistemas e conseqüentemente sua forma de transmitir.  

 

As inovações tecnológicas e comunicação, em especial o ambiente web 
provocam nos serviços arquivisticos mudanças em suas perspectivas e 
práticas, trazendo uma nova problemática no que se refere aos 
procedimentos da área e á produção cientifica‖. (VELLOSO, 2006, p. 01) 
 

 A complexidade de gerir e disseminar informação de forma ampla e continua 

exige discussões e estudos na área arquivistica.  

 Os profissionais gestores/transmissores da informação necessitam 

constantemente de reciclagem, pois enquanto existir pessoas que se comuniquem e 

formule idéias, ou seja, que gerem conhecimento, será indispensável o profissional 

da informação para transmiti-las de forma clara e concisa. 
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7. CONCLUSÃO 

 

  Ao analisar, através da pesquisa elaborada acerca dos sistemas de 

recuperação da informação e suas implicações juntos as bases de dados de 

empresas, de forma, a estabelecer relação junto aos usuários, verificou-se uma 

ruptura relacionada ao devido manuseio, transferência e disseminação da 

informação junto aos usuários. 

A informação arquivística produzida pelas organizações cumpre ciclo que 

envolve sua produção, processamento, uso e estocagem em dois contextos: 

primeiramente no ambiente organizacional da sua produção e, num segundo 

momento, nos arquivos destas instituições responsáveis pela normalização da 

gestão de documentos, bem como pelo acesso ao conteúdo documental nos 

sistemas existentes, o que viabiliza o conteúdo produzido em rede, sendo externa ou 

interna. Saber como exercer seu papel e estabelecer diretrizes transpõem 

produtividade, qualidade e lucro. 

  A falta de metodologias aplicativas formalizando a devida estrutura dos 

sistemas de recuperação da informação nas empresas dificulta a descrição e 

métodos de busca, a necessidade de ampliar tais definições, possíveis somente se 

levar em conta as necessidades do usuário, poderá sistematizar e viabilizar de forma 

concisa a informação nos suportes. 

  O usuário da informação, são produtores das mesmas, assim para 

desenvolver suas funções com êxito, precisam possuir acesso direto ao conteúdo 

documental. Os sistemas de recuperação da informação, assim viabilizam a relação 

entre o usuário e a informação através da tecnologia. O arquivista assume um novo 

papel deste ciclo administrativo, desenvolvendo metodologias que possa transmitir 

as informações ao seus usuários de forma direta e eficaz. 

Fica claro desta forma deficiências de uma definição que ampare todo o ciclo 

destes sistemas para sua devida criação / finalidade/ funcionamento. Ocorre a 

necessidades amplamente visível de terminologias, aplicabilidade funcional destes 

sistemas em nosso país. Congressos e palestras sobre o assunto precisam se 

destacar e identificar que os sistemas de informação são partes integrantes da 

eficiência da gestão de documentos, conhecimento e principalmente fluxo de 

informações criando interatividade e entre usuários e gestores da informação. 



51 

 

 

              

REFERÊNCIAS 

 

ALDAY, Hernan E. Contreras.  O Planejamento estratégico dentro do conceito de 
Administração Estratégica. Revista FAE, Curitiba, v. 3, p. 9-16, maio/ago. 2007 
 

 

ANDRADE, R. S.; SILVA, R. R. G.  Aspectos teóricos e históricos da descrição 

arquivística e uma nova geração de instrumentos arquivísticos de referência. 

Ponto de Acesso, v. 2, p. 14-29, 2008. 

 

ARQUIVO NACIONAL. Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. 1ª ed. 

Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. 230 p. 

 

BELLOTTO, H. L. Arquivos Permanentes: tratamento documental. 4. Ed. Rio de 

Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2006. V. 1. 318 p. 

 

BAZZOTI, Cristiane. GARCIA, Elias. A Importância do Sistema de Informação 
Gerencial para a tomada de decisão. 2007. Monografia. 
 
 
_________ Mesa redonda nacional de arquivos. Cadernos de Texto 1999, Rio de 
Janeiro, 96. 

 

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. Diretrizes gerais para a construção de 
websites de instituições arquivisticas. Rio de Janeiro: CONARQ, 2000. 
 
 

CAMPOS, M. L. A. Indexação e descrição em arquivos: a questão da 

representação e recuperação de informações. Arquivo e Administração, v. 5, p. 17-

31, 2006 

 

CAMPOS, M. L. A. CAMPOS, M. L. M.  CAMPOS, L. M.  Web semântica e a gestão 

de conteúdos informacionais. In: Carlos H. Marcondes; Hélio Kuramoto; Lídia 

http://lattes.cnpq.br/6376683794840711
http://lattes.cnpq.br/0659658820912418
http://lattes.cnpq.br/5753423196315923


52 

 

 

Brandão Toutain; Luís Sayão. (Org.). Bibliotecas digitais: saberes e práticas. 

Salvador, BA; Brasília: EDUFBA; IBICT, 2005, v., p. 55-75. 

 

CASTELLS, Manuel. CARDOSO, Gustavo. A sociedade em Rede do 

conhecimento à acção política. Conferencia promovida pelo presidente da 

república. Centro Cultural de Belém, 2005. 

 

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS-CONARQ. Diretrizes gerais para 

construção de websites de instituições arquivísticas. Rio de Janeiro: Conarq, 

2000 

 

COSTA, Luciana Ferreira da; SILVA, Alan Curcino Pedreira da; RAMALHO, 

Francisca Arruda. (Re) visitando os estudos de usuários: entre a "tradição" e o 

"alternativo". Datagramazero (Rio de Janeiro), v. 10, p. 1-16, 2009. 

 

CUNHA, Miriam Vieira da. Bibliotecários e Arquivistas: novos fazeres na 

sociedade do conhecimento. Ponto de acesso, Salvador, v.1, p 99-106, jun. 2007. 

 

DIAS, Fernando Skackauskas. Análise das Relações Interdisciplinares das 

Pesquisas Científicas em Sistemas de Informação. Perspectivas em Ciência da 

Informação (Impresso), v. 13, p. 199-215, 2008. 

 

DIAS, Fernando Skackauskas. Análise da Interseção e Alinhamento entre os 

Sistemas de Informação e o Planejamento. In: I Simpósio Mineiro de Sistemas de 

Informação, 2004, Belo Horizonte. I Simpósio Mineiro de Sistemas de Informação, 

2004. 

 

FIGUEIREDO, Nice Menezes de. Estudos de usuários como suporte 

planejamento e avaliação de informação. Ciência da Informação, 14 (2): 1, n. 27-

35, jul./dez. 1985. 

 

FONSECA, M. O. K. ; JARDIM, José Maria. Arquivos. In: Bernadete Santos 

Campello; Paulo da Terra Caldeira; Vera Amália Amarante Macedo. (Org.). Formas 

http://lattes.cnpq.br/3705181898814142
http://lattes.cnpq.br/2921704301324831
http://lattes.cnpq.br/2921704301324831
http://lattes.cnpq.br/2921704301324831
http://lattes.cnpq.br/3804765278248712


53 

 

 

e Expressões do Conhecimento: introdução às fontes de informação. Belo 

Horizonte: Escola de Biblioteconomia da UFMG, 1998, p. 367-390. 

 

JARDIM, José Maria. As novas Tecnologias da Informação e o Futuro dos 

Arquivos. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, V. 5, n. 10, 1992, p. 251-260. 

 

JARDIM, J. M. O acesso à informação arquivística no Brasil: problemas de 

acessibilidade e disseminação. In: Mesa Redonda Nacional de Arquivos, 1999, Rio 

de Janeiro. Mesa Redonda Nacional de Arquivos. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 

1999. 

 

JARDIM, J. M. A construção do e-gov no Brasil: configurações político-

institucionais.. In: V Encontro Nacional de Ciência da Informação, 2004, Salvador. 

Anais do V Encontro Nacional de Ciência da Informação, 2004. 

 

JARDIM, José Maria; FONSECA, Maria Odila. Estudos de usuários: em busca de 
um estado da arte. DataGrama Zero – Revista de Ciência da Informação, v. 5, n. 5, 
out/2004. 
 
 
JUNIOR, Antonio Carlos Venâncio. SILVA, Rodrigo Grumiche. Computação 
distribuída de alto desempenho – um estudo de caso de acesso móvel. 2004. 
Dissertação (Bacharel). Florianópolis – Santa Catarina 
 
 

LIRA, W. S.; CÂNDIDO, G. A.; ARAUJO, G. M.; BARROS, M. A. A Busca e o Uso 

da Informação nas Organizações. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 13, 

p. 7-26, 2008. 

 

LUCAS, A.; FELICIO, J. C. S. M.; FARIAS R. M.; STEINBACH, Vanessa ; COSTA, 
Marilia Damiani . Estudo de usuário como estratégia informação: um estudo de 
caso. In: Painel Biblioteconomia em SC, 25, 2007, Florianópolis. Anais do 25º Painel 
Biblioteconomia em SC. Florianópolis: Associação Catarinense de Bibliotecários, 
2008. 
 
 
MARTINS, Ronaldo Pereira. Informação e Conhecimento: uma abordagem dos 

sistemas de recuperação da informação a partir das interações sociais. 

Perspectiva em Ciência da Informação. v. 13, n.2, p. 77-87, maio/ago.2008. 

http://lattes.cnpq.br/3737441256901983
http://lattes.cnpq.br/9885561909098759


54 

 

 

 

MARTINS, Ronaldo Pereira. As trocas informacionais e a produção de 

conhecimento: um estudo sobre as interações no ambiente das ONGS. 2007. 

Escola de Ciência da Informação (Dissertação). UFMG – Belo Horizonte. 

 

MENEZES, Priscila. L. BLAYA P. Carlos. O usuário e o direito a informação. 

Ponto de Acesso, v. 01, p. 49-69, 2007 

 

MORADO NASCIMENTO, Denise; FRADE, A. C. M. N.; TOMAEL, M. I.  ; 

ALVARENGA NETO, R. C. D. Gestão Estratégica da Informação: a distribuição 

da informação e do conhecimento. Informação & Sociedade v. 13, n. 2, p. 1-17, 

2003.  

 

NEGREIROS, L. R. Uma compreensão das instituições arquivísticas sob o 

enfoque da análise de domínio. Informação & Informação (Cessou em 2002), v. 

13, p. 79-95, 2009. 

 

OLIVEIRA, S. M. Adoção de Política Informacional nas Empresas. HORUS - 
Revista de Humanidades e Ciências Sociais e Aplicadas, Ourinhos, SP, v. 1, n. 2, 
2004. 
 
 
OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso de. O usuário como agente no processo de 

transferência dos conteúdos informacionais arquivísticos. 2006. Dissertação 

(Mestrado em Ciência da Informação). - IBICT, IACS. Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2006. 

 

OLIVEIRA, Lucia Maria Velloso de. Os usuários da informação arquivística. 
Arquivo e Administração. , v.5, p.1 -, 2006. 
 
 
OLIVEIRA, Silas Marques de. Adoção de Política Informacional nas 

Organizações. Revista de Humanidade e Ciências Sociais Aplicadas. Ourihos/SP, 

n.02, 2004. 

 
 

http://lattes.cnpq.br/5712777858869471
http://lattes.cnpq.br/3083726891661888


55 

 

 

PEREZ, Carlos Blaya. MENEZES, Priscila Lopes. O usuário e o direito à 

informação. Revista Ponto de Acesso, v. 1, n.2, p. 49-69, jul./dez.2007. 

 

PINHEIRO, L. V. R.; LOUREIRO, J. M. M.. Traçados e limites da Ciência da 

Informação. Ciência da Informação, Brasília, v. 24, n. 1, p. 42-53, 1995. 

 

RAMOS, Paulo Baltazar. A gestão na organização de unidade de informação. 

Ciência da Informação – v. 25, n.1, 1996. 

 

ROCHA, Claudia Lacombe. RAMOS, Márcia Helena de Carvalho. SILVA, Margareth 

da. RONDINELLI, Rosely Cury. Gestão Arquivistica de Documentos Eletrônicos. 

2004. CONARQ – Rio de Janeiro. 

 

RONDINELLI, Rosely Curi. Gerenciamento arquivístico de documentos 

eletrônicos: uma abordagem teórica da diplomática arquivística contemporânea. 1ª 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 160 p. 

 

SANTOS, Vanderlei Batista dos. Gestão de documentos eletrônicos: uma visão 

arquivística. 1ª ed. Brasília: Abarq, 2002. 140 p. 

 

SOUZA, Renato Rocha; ALVARENGA, Lidia. A Web Semântica e suas 

contribuições para a ciência da informação. Ciência da Informação, Brasília, v. 

33, n. 1, p. 132-141, 2004. 

 

SCHELLENBERG, T. R. Arquivos Modernos: princípios e técnicas. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 1973. 345 p. 

 

SILVA, Jaime Antunes da. Por uma política nacional de arquivo. 1996. CONARQ 
– Arquivo Nacional. Rio de Janeiro. 
 

SILVA, Terezinha Elisabeth da; TOMAÉL. A gestão da informação nas 

organizações: editorial. Informação & Informação, v. 12, p. 2, 2007. 

http://lattes.cnpq.br/4161078945259300
http://lattes.cnpq.br/9205421345814071
http://lattes.cnpq.br/9293403585384915


56 

 

 

 

SOUSA, Renato Tarciso. Os arquivos montados nos setores de trabalho e as 
massas documentais acumuladas. Revista de Biblioteconomia de Brasília. , v.21, 
p.31 - 50, 1997. 
 

STÁBILE, Samuel. Um Estudo sobre a desconexão entre usuários e 

desenvolvedores de sistemas de informação e sua influência na obtenção pelo 

descisor. 2001. Dissertação (Mestrado em Engenharia (Engenharia de Produção) – 

Universidade de São Paulo 

 

 

RODRIGUES, G. M. A representação da informação em arquivística: uma 

abordagem a partir da perspectiva da norma internacional de descrição 

arquivística. In: Georgete Medleg Rodrigues; Ilza Leite Lopes. (Org.). Organização 

e representação do conhecimento na perspectiva da ciência da informação. 

Brasília: Thesaurus, 2003, v. 2, p. 210-230. 

 

SILVA, Eliezer Pires. A abordagem informacional nos arquivos: permanência ou 

não da centralidade na entidade documental?. In: Forum Internacional de 

Arquivologia, 2008, João Pessoa. Forum Internacional de Arquivologia, 2008. 

 

SOUZA, Renato Rocha. ALVARENGA, Lidia. A Web Semântica e suas 

contribuições para a ciência da informação. Ciência da Informação, Brasília, v. 

33, n. 1, p. 132-141, 2004. 

 

TEIXEIRA, Fábio Augusto Guimarães. Colaboração dos usuários em ambiente 

web como ferramenta para a recuperação da informação. 2009. CID – 

Departamento da Ciência da Informação e Documentação.  

 

TOLEDO, Aline Maria. Portais Corporativos: uma ferramenta estratégica de 

apoio à gestão do conhecimento. (monografia). UFRJ – Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, out/2002. 

 

 

http://lattes.cnpq.br/9205421345814071


57 

 

 

VARVAKIS, G. BLATMANN, U. FACHIN, G. R. B. Recuperar a informação 

eletrônica pela internet. Revista da Acb Biblioteconomia Em Santa Catarina, 

Florianópolis, v. 4, p. 9-27, 1999. 

http://lattes.cnpq.br/9696954771588592

