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Nós estamos nos afogando em informação, mas sedentos por conhecimento. 

Daqui em diante, o mundo será dirigido por sintetizadores, pessoas capazes 

de reunir as informações certas no momento certo, pensar criticamente sobre 

isso e fazer escolhas importantes sabiamente. (WILSON, 1999, p. 294, 

tradução nossa) 



 

RESUMO 

 

Pesquisa sobre como o processo de recuperação da informação pode facilitar as buscas dos 

usuários de instituições arquivísticas. A pesquisa de campo enfoca os arquivos estaduais do 

Sudeste brasileiro para verificação de como se dá a nomeação dos assuntos dos documentos e 

se existe a indexação deles. Objetiva compreender se o processo de indexação é utilizado e 

como a representação da informação auxilia o pesquisador, principalmente por meio dos 

instrumentos de pesquisa e, em particular, dos índices. Utiliza, como procedimentos 

metodológicos a pesquisa bibliográfica no âmbito da Ciência da Informação e da Arquivologia, 

tendo em vista as particularidades do campo empírico; pesquisa documental, na qual se 

analisaram os sites dos arquivos públicos estaduais do Sudeste brasileiro e os instrumentos de 

pesquisa disponibilizados; e pesquisa de campo, por intermédio de entrevistas com gestores das 

instituições e aplicação de questionários aos usuários. Como resultado, foi possível perceber 

que não ocorre o processo de indexação nestas instituições, e que a nomeação dos assuntos se 

dá de forma incipiente, sem obediência aos princípios e às técnicas de indexação, bem como ao 

controle do vocabulário. Concluiu-se que é fundamental que haja aplicação do processo de 

indexação nos arquivos, a fim de facilitar a busca dos usuários. 

 

Palavras-chave: Recuperação da Informação (Arquivos). Indexação (Arquivos). Arquivos 

Públicos Estaduais - Brasil, Sudeste.  Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ). 

Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES). Arquivo Público do Estado de São 

Paulo (APESP). Arquivo Público Mineiro (APM). 

  



 

ABSTRACT 

 

This is a research about how the information retrieval process can facilitate searches for users 

of archival institutions. The field research focuses on the state archives of southeastern Brazil 

to verify how the subjects of the documents are named and if they are indexed. It aims to find 

out if the indexing process is used and how the representation of information helps the 

researcher, mainly through research instruments and, in particular, indexes. It uses, as 

methodological procedures, bibliographic research in the scope of Information Science and 

Archivology, in view of the particularities of the empirical field; documentary research, in 

which were analyzed the websites of the state public archives of southeastern Brazil and the 

research instruments made available; and field research, through interviews with managers of 

the institutions and application of questionnaires to users. As a result, it was possible to realize 

that the indexing process does not occur in these institutions, and that the naming of the subjects 

occurs in an incipient way, without obedience to the principles and techniques of indexing, as 

well as the vocabulary control. It was concluded that applying the indexing process to the 

archives is essential, in order to facilitate the user’s search. 

 

Keywords: Information Retrieval (Archives). Indexing (Archives). State Public Archives - 

Brazil, Southeast. Public Archive of the State of Rio de Janeiro (APERJ). Public Archive of the 

State of Espírito Santo (APEES). Public Archive of the State of São Paulo (APESP). Minas 

Gerais Public Archive (APM). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca por informação é inerente ao cotidiano do ser humano, cujas atividades do dia a 

dia exigem sempre grande conteúdo informativo. O homem é instigado a solucionar suas 

angústias e dúvidas desde o início de sua vida, como uma forma de sobrevivência. Em um 

contexto tão amplo de informação, no qual a oferta é enorme, é necessário selecionar com 

critérios quais fontes serão usadas para essa finalidade. 

Os documentos textuais (sejam eles livros acessíveis em bibliotecas ou outros tipos 

documentais custodiados por arquivos, por exemplo) possuem características que lhes imputam 

integridade e confiabilidade1, assegurando suas informações. As instituições arquivísticas 

estaduais têm como objetivo custodiar a documentação recolhida em âmbito estadual, tratando 

essa documentação e garantindo o acesso.  

Visto isso, este estudo tenta responder à seguinte pergunta: como o processo de 

recuperação da informação ocorre nos sistemas dos arquivos públicos estaduais, observando-se 

as nomeações de assunto, sejam palavras-chave ou termos de indexação (atribuídos na 

descrição e representação do documento) e o índice (como instrumento de pesquisa que reúne 

esses termos), disponibilizados aos usuários nas instituições? 

Os pressupostos nos quais se pode basear tal questão são: 

a. No campo empírico examinado, a partir de pesquisa e buscas realizadas em suas bases de 

dados arquivísticas (disponíveis nos sites das instituições), foi possível constatar a 

fragilidade das expressões (nomeações) utilizadas como termos de indexação; 

b. A recuperação da informação pelo uso dos instrumentos de pesquisa existentes nos arquivos 

nem sempre é facilitada, exigindo determinações/conceituações que o usuário pode ainda 

não ter; 

c. O processo de indexação é fundamental para a representação documentária e posterior 

acesso ao conteúdo dos documentos; 

d. Falta de clareza dos procedimentos para determinação dos assuntos ou da linguagem 

documentária que porventura usem, bem como de uma política de indexação formalizada. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender de que forma o processo de 

recuperação da informação ocorre nos sistemas dos arquivos estaduais do Sudeste brasileiro, 

observando-se as nomeações de assunto (palavras-chave ou termos de indexação) atribuídas 

 
1 Um documento arquivístico possui cinco qualidades, de acordo com Duranti (1994): imparcialidade, 

autenticidade, cumulatividade, inter-relacionamento e unicidade. 
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para a representação dos documentos e posterior busca. Cabe salientar que, neste estudo, 

entende-se por informação o conteúdo do documento materializado em seu suporte documental, 

conforme apresentado por Buckland (2018, p. 428), que define a “informação-como-coisa” 

como correspondente à noção ordinária de documento físico.  

Os objetivos específicos deste estudo são: 

i. Delimitar o conceito de recuperação da informação, no âmbito da organização do 

conhecimento e da informação, para a Ciência da Informação e particularizar para a 

Arquivologia; 

ii. Apresentar a importância do processo de recuperação da informação dentro de uma 

instituição de arquivos estaduais; 

iii. Identificar, nas plataformas e ferramentas dos arquivos estudados, o modo pelo qual são 

nomeados os assuntos (palavras-chave ou termos de indexação);  

iv. Detectar de que forma ocorre o processo de recuperação da informação nas instituições 

arquivísticas estaduais do Sudeste brasileiro, tanto na visão do gestor da instituição quanto 

na do usuário; 

v. Relatar os problemas que ocorrem quando não se tem uma recuperação adequada, com base 

no estudo empírico. 

Para isso, será estudado de que maneira é realizada a recuperação da informação nos 

arquivos públicos do Sudeste brasileiro (Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro – APERJ; 

Arquivo Público do Estado de São Paulo – APESP; Arquivo Público do Estado do Espírito 

Santo – APEES e Arquivo Público Mineiro – APM), identificando como e o quanto esse 

processo se encontra estabelecido. Também serão constatados quais instrumentos de pesquisa 

são e/ou poderiam ser elaborados neste processo, a fim de aperfeiçoá-lo. 

A intenção é fazer um levantamento do que ocorre atualmente nas instituições estaduais, 

a partir de uma análise dos dados coletados para traçar um panorama da real situação. Além 

disso, será apresentada a importância da recuperação da informação dentro de uma instituição 

arquivística. 

A princípio, pretendia-se também indicar, a partir das respostas colhidas em 

questionários, as dificuldades enfrentadas pelos usuários quando não há uma boa representação 

da informação nos arquivos: os problemas ocorridos quando não se tem uma boa recuperação; 

o prejuízo que isso pode causar; e a perda de documentos, pois não são recuperados pelos 

usuários e poderiam ser cruciais para suas pesquisas. Entretanto, não foi possível realizar tal 

indicação, conforme apresentado na seção 6, devido ao pequeno número de questionários 

respondidos.  
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Para suprir tal lacuna, intentou-se também acessar pesquisas de usuários realizadas pelas 

instituições, a fim de observar as nomeações de assunto utilizadas pelos consulentes no 

momento da busca. Não foi possível uma análise completa de todas as instituições, mas foi 

elaborado um pequeno panorama também na seção 6. 

Por conta da obrigatoriedade da disseminação da informação nos arquivos, 

principalmente a partir da Lei n.º 12.527 (Lei de Acesso à Informação), é fundamental a 

publicação de um número maior de estudos que tenham essa perspectiva arquivística, de forma 

a aperfeiçoar o processo de recuperação da informação nessas instituições. Esse enfoque é de 

suma importância, visto que o objetivo final do arquivo é ser ponte entre o usuário e o estoque 

informacional dos documentos estudados pelo arquivo.  

Em pesquisa anterior2, no nível de graduação, que se repetiu e confirmou neste estudo, 

percebeu-se a escassez da literatura (principalmente brasileira) sobre a recuperação da 

informação (com enfoque na representação documentária) no âmbito dos arquivos, 

especialmente no que se refere à questão da indexação, apesar de se encontrar presente na 

Norma Brasileira de Descrição Arquivística (NOBRADE). Para a Ciência da Informação, a 

recuperação informacional é um ponto-chave, sobre a qual diversos autores desenvolvem 

pesquisas, como por exemplo, Tefko Saracevic (1996, 2015), Bernd Frohmann (1990), Vickery 

(1953), Chowdhury (2010, 2015), Souza (2006), entre outros.  

Durante a pesquisa mencionada, foi realizado pela autora um estudo amplo em que se 

detectou, em nível nacional, o modo pelo qual os arquivos realizavam o processo de indexação 

e o controle de vocabulário. No estudo atual, o campo de trabalho a ser analisado foi restringido 

ao Sudeste do Brasil para que fosse feita uma pesquisa mais aprofundada, bem como o amparo 

mais largo do referencial conceitual.  

A opção pelo recorte do Sudeste do Brasil se deu pela viabilização da pesquisa e campo, 

além da representatividade desses arquivos quanto à sua atuação ao acesso à informação 

pública. Acredita-se que, a partir do panorama traçado para esse campo empírico, seja possível 

trazer diretrizes a serem aplicadas em nível nacional, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento 

do processo de recuperação da informação. 

Abaixo está apresentado um quadro que sintetiza os objetivos específicos desta pesquisa, 

os procedimentos metodológicos utilizados para atingi-los e as fontes consultadas para tal. 

 

 
2 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) mencionado foi entregue em 2016, sob orientação do 

professor Rodrigo de Sales, com o título "O uso da indexação e do controle de vocabulário em arquivos: 

uma investigação no âmbito dos arquivos públicos estaduais brasileiros". Este trabalho deu origem ao 

artigo de Azevedo e Sales (2019). 
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Quadro 1: Objetivos específicos, procedimentos metodológicos e fontes 

Objetivo específico 
Procedimento 

metodológico 
Fonte 

Delimitar o conceito de recuperação da 

informação, no âmbito da organização do 

conhecimento e da informação, para a 

Ciência da Informação e particularizar 

para a Arquivologia; 

Pesquisa bibliográfica 

Pesquisa em bases de 

dados (artigos de 

periódicos), 

dicionários, glossários 

e livros. 

Apresentar a importância do processo de 

recuperação da informação dentro de uma 

instituição de arquivos estaduais; 

Pesquisa bibliográfica 

Pesquisa em bases de 

dados (artigos de 

periódicos), 

dicionários, glossários 

e livros. 

Identificar, nas plataformas e ferramentas 

dos arquivos estudados, o modo pelo qual 

são nomeados os assuntos (palavras-chave 

ou termos de indexação); 

Pesquisa documental  

Sites institucionais 

das entidades objeto 

de estudo  

Pesquisa de campo 
Entrevistas 

presenciais 

Detectar de que forma ocorre o processo 

de recuperação da informação nas 

instituições arquivísticas estaduais do 

Sudeste brasileiro, tanto na visão do 

gestor da instituição quanto na do usuário; 

Pesquisa de campo 
Entrevistas e 

questionários 

Relatar os problemas que ocorrem quando 

não se tem uma recuperação adequada, 

com base no estudo empírico. 

Pesquisa de campo Observação empírica 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Na seção 2, será apresentado o referencial teórico elaborado para este trabalho, no qual 

serão apresentados os conceitos e a área que delimitam a pesquisa. 

A seção 3 descreve o recorte teórico, mais especificamente, no âmbito da Arquivologia, 

tendo em vista as singularidades e a ambiência do objeto de estudo. Como o marco empírico 

desta pesquisa se situa na indexação realizada nos arquivos estaduais do Sudeste brasileiro, é 

fundamental apresentar alguns conceitos da área relacionados ao tema. 

Na seção 4, será aprofundada a discussão teórica acerca do processo de indexação para a 

representação do documento arquivístico. Também será abordada a questão da recuperação da 

informação nesse contexto, como um produto da indexação em uma instituição de arquivo. 

Os procedimentos metodológicos serão detalhados na seção 5, que se dividirá nas etapas 

realizadas nesta pesquisa: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. 

Nesta, serão identificadas as quatro instituições que fazem parte do campo empírico, com seu 
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breve histórico e apresentação do sistema, a saber: 5.2.1 Arquivo Público do Estado do Rio de 

Janeiro (APERJ); 5.2.2 Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES); 5.2.3 Arquivo 

Público do Estado de São Paulo (APESP); e 5.2.4 Arquivo Público Mineiro (APM). 

Na seção 6, serão demonstrados os resultados obtidos na pesquisa de campo, que serão 

discutidos na sequência. A seção será dividida de acordo com a metodologia adotada: 

entrevistas com gestores, para apresentar os dados coletados nas entrevistas; questionários 

aplicados aos usuários, a fim de esclarecer as respostas obtidas com as questões feitas para os 

consulentes; e pesquisa sobre os assuntos de busca utilizados pelos usuários, que se desdobrará 

a partir das informações fornecidas por cada instituição acerca de seu público. 

A seguir, na seção 7, será apresentada a conclusão do trabalho. Após as referências, os 

apêndices A e B indicam, respectivamente, o modelo de entrevista semiestruturada aplicada aos 

gestores dos arquivos públicos estaduais do Sudeste brasileiro e o modelo do questionário 

aplicado aos usuários nas instituições estudadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com o objetivo de fundamentar teoricamente esta pesquisa, foi selecionado, a partir da 

pesquisa bibliográfica (seção 5.1), um referencial teórico que aborda conceitos relevantes em 

relação ao tema da pesquisa. A partir do que se encontrou no levantamento bibliográfico, bem 

como em outros textos citados na bibliografia destes, é apresentado um cenário da literatura, 

com um enfoque em definições de Ciência da Informação, informação e recuperação da 

informação. 

A palavra “informação” possui uma amplitude de significados, como se pode constatar 

na literatura de diversas áreas do conhecimento. É um conceito muito discutido, que varia de 

acordo com sua utilização e domínio do saber. A Ciência da Informação (CI) é  

o estudo sistemático e análise das fontes, desenvolvimento, coleta, 

organização, disseminação, avaliação, uso e gestão da informação em todas as 

suas formas, incluindo os canais (formais e informais) e a tecnologia utilizada 

em sua comunicação (REITZ, 2004, tradução nossa). 

 

Conforme Bates (1999, p. 1043), o domínio da Ciência da Informação “é o universo da 

informação registrada, que é selecionada e armazenada para acesso posterior”. 

Autores da Ciência da Informação como, por exemplo, Capurro (2003) e Vega-Almeida, 

Fernández Molina e Linares (2009), sistematizam a trajetória da área em três modelos 

epistemológicos: o físico, o cognitivo e o social, que podem ser também chamados de 

paradigmas, possuindo divisões cronológicas e características diferentes. 

O paradigma físico da CI, datado entre 1945-197?, tem como bases filosóficas o 

Empirismo, o Racionalismo e o Positivismo (VEGA-ALMEIDA; FERNÁNDEZ MOLINA; 

LINARES, 2009). Nesse contexto, consideravam-se sinais e mensagens como informação, 

sendo que a sua conceituação era baseada em modelos de matemáticos, enquanto as 

necessidades de informação eram tidas como estáveis e invariáveis.  

Quanto ao paradigma cognitivo, cujo conceito de informação consiste no resultado de 

interação de duas estruturas cognitivas: uma mente e um texto, o recorte temporal é o de 1980-

199?, correspondendo ao período da Pós-Modernidade. Suas bases filosóficas são o 

Mentalismo, o Idealismo Subjetivista e o Construtivismo Cognitivo (VEGA-ALMEIDA; 

FERNÁNDEZ MOLINA; LINARES, 2009). 

O paradigma social, considerado a partir de 199?, enfoca a CI como uma Ciência Social, 

ou seja, “reconhece as bases sociais do conhecimento e concentra-se no estudo de seu objeto 

com base na historicidade de sujeitos cognoscentes e objetos cognoscíveis” (VEGA-

ALMEIDA; FERNÁNDEZ MOLINA; LINARES, 2009, p. 12, tradução nossa). De acordo com 



17 
 

essa visão, a informação é uma mescla dos paradigmas anteriores, possuindo uma perspectiva 

ampla e reunindo as mensagens, que são processadas em nível cognitivo, em um contexto. 

Conforme Saracevic (1996, p. 42), “a CI teve e tem um importante papel a desempenhar 

por sua forte dimensão social e humana, que ultrapassa a tecnologia”, apesar de estar 

“inexoravelmente ligada à tecnologia da informação”. O autor ainda ressalta que ela “teve sua 

origem no bojo da revolução científica e técnica que se seguiu à Segunda Guerra Mundial”, 

com a explosão informacional identificada por Vannevar Bush, em 1945. Le Coadic (2006) 

aponta o nascimento da Ciência da Informação como algo mais recente, considerando o seu 

início em 1968, com a fundação da American Society for Information Science (ASIS).  

De acordo com Stock e Stock (2015 apud SILVA, 2017, p. 44), a “Ciência da Informação 

estuda a representação, o armazenamento e o fornecimento, bem como a busca e a recuperação 

de documentos [...] e conhecimentos relevantes”.  

Borko (1968, p. 3, tradução nossa) afirma que a definição de CI parece complicada, pois 

é uma matéria complexa e multidimensional, e a define como sendo “a disciplina que investiga 

as propriedades e o comportamento da informação, o fluxo informacional e os meios de 

processamento de informações para uma melhor acessibilidade e usabilidade”.  

Le Coadic (2006, p. 115) concorda com Borko (1968), acrescentando que o objeto da 

Ciência da Informação “é uma matéria, a informação, que permeia o espaço das profissões. [...] 

Seu conteúdo, marcado pelo selo da interdisciplinaridade, é uma sábia dosagem de ciências 

matemáticas e físicas, bem como ciências sociais e humanas”. 

Para Capurro e Hjorland (2007, p. 187-188, grifo nosso), 

Informação é qualquer coisa que é de importância na resposta a uma questão. 

Qualquer coisa pode ser informação. Na prática, contudo, informação deve ser 

definida em relação às necessidades dos grupos-alvo servidos pelos 

especialistas em informação, não de modo universal ou individualista, mas, 

em vez disso, de modo coletivo ou particular. Informação é o que pode 

responder questões importantes relacionadas às atividades do grupo-alvo. A 

geração, coleta, organização, interpretação, armazenamento, 

recuperação, disseminação e transformação da informação deve, portanto, 

ser baseada em visões/teorias sobre os problemas, questões e objetivos que a 

informação deverá satisfazer. 

 

Buckland (1991) ressalta a ambiguidade do termo informação, distinguindo o seu 

conceito em três tipos: informação-como-processo, informação-como-conhecimento e 

informação-como-coisa. Segundo ele, a informação pode ser o ato de informar (processo), o 

‘objeto’ que é comunicado neste ato (conhecimento), ou ainda um objeto, como por exemplo, 

um documento, que tenha caráter informativo (coisa). 
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Pensando na questão social da informação, Silva, Fujita e Dal’Evedove (2009, p. 286) 

afirmam que “a informação deve caminhar ao lado do homem na construção da cidadania”. No 

cenário pós-moderno em que nos encontramos, 

[...] faz-se cada vez mais eminente que os profissionais da informação 

assegurem e façam valer o cunho social de suas áreas de atuação, pois o ato 

de transmitir informação para aqueles que dela necessitam é uma 

responsabilidade social, a qual reflete o verdadeiro fundamento da CI, bem 

como de suas áreas afins como a Arquivística (SILVA; FUJITA; 

DAL’EVEDOVE, 2009, p. 286). 

 

Dada a complexidade na construção conceitual epistemológica da Ciência da Informação, 

Silva (2017, p. 44) apresenta cinco subdisciplinas, que são facetas desta:  

1. Recuperação da Informação (RI);  

2. Representação do Conhecimento;  

3. Gestão de Conhecimento e Literacia da Informação;  

4. Pesquisa no interior da Sociedade da Informação e dos Mercados da Informação; 

5. Infometria, incluindo Ciência da Web (ou Webmetria). 

Neste estudo, enfoca-se a primeira subdisciplina apresentada por Silva (2017) – uma das 

principais abordagens presentes na história da Ciência da Informação3, conforme ressaltado por 

Capurro e Hjorland (2007, p. 179), que afirmam que “o termo recuperação da informação – RI 

– é possivelmente um dos termos mais importantes no campo conhecido como CI”. A RI pode 

ser entendida como um processo que tem por base um sistema no qual o usuário transforma seu 

problema em resposta, por meio de uma busca (ARAÚJO JÚNIOR, 2007). Bawden e Robinson 

(2013), entre outros, chegam a considerar a organização e recuperação como o coração da CI. 

No campo da CI, a aplicação mais decisiva se dá no campo dos estudos em 

recuperação da Informação. Essa área, que surge na década de 1950 e que 

chegou a ser entendida, algumas vezes, como sinônimo ou como o núcleo 

central da CI [...], voltou-se prioritariamente para a questão da medição de 

procedimentos para a recuperação da informação. Entre os conceitos centrais 

desse campo destacam-se os de revocação e precisão, que operam na lógica 

da probabilidade e da entropia, na busca de um ideal de recuperação que 

contemple uma quantidade boa de itens (exaustividade) e, ao mesmo tempo, 

traga itens relevantes (especificidade) (ARAÚJO, 2009, p. 194). 

 

Van Rijsbergen (1979, p. 5, tradução nossa) demonstra que armazenamento e recuperação 

de informação não são conceitos simples ao descrever o seguinte cenário:  

Suponha que haja um conjunto de documentos e uma pessoa (usuário) formula 

uma pergunta (solicitação ou consulta) para a qual a resposta é um conjunto 

de documentos que satisfazem a necessidade de informação expressa por sua 

 
3 Cf. RAYWARD, W. Boyd. THE HISTORY AND HISTORIOGRAPHY OF INFORMATION 

SCIENCE: SOME REFLECTIONS. In: HAHN, Trudi Bellardo; BUCKLAND, Michael. Historical 

Studies in Information Science. Medford: ASIS, 1998, p. 7-21. 
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pergunta. Ele pode ler todos os documentos, reter os relevantes e descartar 

todos os outros. Em certo sentido, isso constitui uma recuperação 'perfeita'. 

Esta solução é obviamente impraticável. Um usuário nem tem tempo e nem 

deseja gastar o tempo lendo toda a coleção de documentos, além do fato de 

que pode ser fisicamente impossível para ele fazer isso. 

 

Nos anos 1980, Cesarino (1985, p. 157) ressalta que delimitar o conceito de recuperação 

da informação “é tarefa das mais difíceis”. Capurro e Hjorland (2007, p. 179) afirmam que “o 

termo recuperação da informação - RI - é possivelmente um dos termos mais importantes no 

campo conhecido como CI”. Segundo o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, tal 

conceito pode ser definido como a 

[...] restituição de dados constantes do sistema, para obtenção de informações 

específicas ou genéricas. A restituição, ou recuperação, abrange o processo 

total de identificação, busca, encontro e extração da informação armazenada. 

Nesta operação não se incluem, nem a criação, nem a utilização posterior das 

informações ou dos dados [...] (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 307). 

 

Araújo Júnior (2007, p.72) complementa, ao afirmar que “a recuperação da informação é 

conhecida como a recuperação de referências de documentos em resposta às solicitações 

(demandas expressas por informação)”. 

De acordo com o Dicionário Online de Biblioteconomia e Ciência da Informação 

(ODLIS), podemos definir recuperação da informação como  

O processo, métodos e procedimentos usados para recuperar seletivamente 

informação armazenada em um arquivo de dados. Em bibliotecas e arquivos, 

as pesquisas geralmente são para um item conhecido ou para informações 

sobre um assunto específico, e o arquivo geralmente é um catálogo ou índice 

legível por humanos ou um sistema de armazenamento e recuperação de 

informações baseado em computador, como um catálogo on-line ou banco de 

dados bibliográfico. Ao projetar tais sistemas, o equilíbrio deve ser alcançado 

entre velocidade, precisão, custo, conveniência e eficácia (REITZ, 2004, 

tradução nossa). 

 

Lopes Yepes (2011) cita Calvin Mooers como criador da expressão recuperação da 

informação, em 1950.O autor especifica que a busca documental “pertence ao domínio da 

comunicação humana e, dentro dele, ao [...] fluxo de conhecimento transmitido” (LOPES 

YEPES, 2011, p. 44, tradução nossa). 

Saracevic (1996, p. 44) também ressalta a colaboração fundamental de Mooers, 

enfatizando os problemas contidos da concepção proposta pelo autor: “a) como descrever 

intelectualmente a informação?; b) como especificar intelectualmente a busca?; c) que sistemas, 

técnicas ou máquinas devem ser empregados?”. Silva, Fujita e Dal’Evedove (2009, p. 286), ao 

abordarem a questão da “recuperação da informação como contribuição da Ciência da 

Informação para a Arquivística”, retomam o artigo de Saracevic, concordando que a RI é o 
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núcleo da CI “uma vez que a RI insere-se na área como uma tentativa de solucionar o problema 

da explosão informacional com vistas a assegurar o seu papel social” (SILVA; FUJITA; 

DAL’EVEDOVE, 2009, p. 286). 

Por sua vez, Capurro e Hjorland (2007, p. 179) atribuem “aos experimentos de Cranfield 

que introduziram medidas de revocação e precisão”, nos anos 1960, a tradição da área, embora 

o campo seja mais antigo. 

Norton (2010, p. 55, tradução nossa) afirma que a recuperação da informação “se refere 

aos processos e atividades que tornam possíveis obter informação de alguma fonte”. A autora 

ainda enfatiza que a recuperação está intimamente ligada à recuperabilidade, pois um conjunto 

de itens “pode conter a informação desejada, mas se esta não pode ser localizada, pode muito 

bem não estar presente” (NORTON, 2010, p. 55, tradução nossa). 

Ruthven (2008, p. 43, tradução nossa) inicia seu artigo para o Annual Review of 

Information Science and Technology (ARIST) com a seguinte afirmação: “recuperação da 

informação é um componente fundamental do comportamento humano de informação”. O 

artigo de revisão, que é o mais recente do ARIST sobre RI (conforme pesquisa da autora deste 

estudo), menciona a recuperação da informação interativa (interactive information retrieval ou 

IIR), a interação entre o usuário e a recuperação da informação. 

A introdução do livro Modern Information Retrieval, de Baeza-Yates e Ribeiro-Neto 

(1999, p. 1, tradução nossa) reafirma diversas conceituações apresentadas aqui e complementa 

ao trazer que a “recuperação da informação lida com a representação, armazenamento, 

organização e acesso a itens de informação”. Segundo os autores, por intermédio da 

representação e da organização os itens terão um acesso facilitado para o usuário.  

Porém, definir o que o usuário deseja é uma grande dificuldade, pois deve-se transformar 

uma intenção em uma consulta que possa ser processada pelo sistema para recuperar a 

informação. Essa transformação, comumente, é uma tradução para os termos de indexação, que 

são a peça-chave para recuperar a informação útil ou relevante para o usuário. Esta é também a 

principal diferença entre recuperar informações e recuperar dados. 

Ferneda (2003) apresenta uma figura muito simples, que pode resumir o processo de 

recuperação da informação: 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Figura 1: Representação do processo de recuperação da informação 

Documentos 
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 Função 

de busca 

 Expressão 

de busca 

 
Usuário 

Fonte: Ferneda (2003, p. 15). 

 

     Existem diversas modalidades de recuperação de informação como, por exemplo, uso 

termos de indexação, processo de tagueamento, utilização de parâmetros de algoritmos, entre 

outros. Neste trabalho, será abordado o uso dos termos de indexação na parte 4 do estudo. 

Conforme Cordeiro (2018, p.16), o tagueamento (em inglês tagging) é o processo de 

atribuição de nomeações aos documentos e informações digitais em linguagem livre (tags: 

etiquetagem livre). Elas são palavras ou expressões escolhidas livremente pelo internauta, não 

são atribuídas por um profissional da informação e não seguem princípios e técnicas da 

indexação. Rafferty (2018, p. 500) acredita que o tagueamento é um “processo de nomeação e 

categorização da informação feita para apoiar a descoberta de recursos por usuários”. 

No nível básico, “tagueamento” consiste na atribuição de um etiqueta (rótulo) 

descritivo para um item. Esta etiqueta pode descrever o assunto de um item 

ou pode descrever outros aspectos como formato, autor e reações afetivas ao 

item [...]. O conjunto de todas as tags sociais atribuídas para um item tornou-

se conhecido como uma folksonomia. (KIPP; BEAK; CHOI, 2017, apud 

CORDEIRO, 2018, p. 19) 

 

Quando se pensa em algoritmos como ferramenta para recuperar informações, uma dessas 

utilizações é a mineração de textos, que é utilizada para extração e organização não 

supervisionada de conhecimento.  

A Mineração de Textos pode ser definida como um conjunto de técnicas e 

processos para descoberta de conhecimento inovador a partir de dados 

textuais. Em um contexto na qual grande parte da informação corporativa, 

como emails, memorandos internos e blogs industriais, é registrada em 

linguagem natural, a Mineração de Textos surge como uma poderosa 

ferramenta para gestão do conhecimento. Pode-se afirmar que a Mineração de 

Textos é uma especialização do processo de mineração de dados. A principal 

diferença entre os dois processos é que, enquanto a mineração de dados 

convencional trabalha exclusivamente com dados estruturados, a Mineração 

de Textos lida com dados inerentemente não-estruturados. Logo, na 

Mineração de Textos o primeiro desafio é obter alguma estrutura que 

represente os textos e então, a partir dessa, extrair conhecimento. (REZENDE; 

MARCACINI; MOURA, 2011, p. 8) 

 

A mineração de dados não pressupõe uma representação do documento realizada pela 

figura humana. Na realidade, a figura humana só é necessária nas duas primeiras etapas do 

processo, que se constitui de: “coleta de dados, definição da abordagem utilizada, a etapa de 

 
4 Apesar de não ser trazida por Ferneda (2003) em seu estudo, a indexação é parte da etapa de 

representação do documento, conforme será apresentado no item 4 deste estudo. 
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pré-processamento, um mecanismo de indexação, a aplicação do algoritmo de aprendizagem 

de máquina e a análise dos resultados” (ANDRADE, 2015, p. 15). Após selecionado o conjunto 

de textos a ser minerado e definida a abordagem (algoritmo) a ser utilizada, o restante do 

processo é realizado por máquinas. 

Uma das principais aplicações dessa atividade é a classificação de textos, que “pode ser 

usada em alguns contextos como detecção de spam, identificação dos autores, identificação de 

gênero (usando pronomes ou outros determinantes), análise de sentimentos, definição de 

categorias e identificação da linguagem em que foi escrito o texto” (ANDRADE, 2015, p. 4). 

O processo de mineração de textos, apesar de assemelhar-se ao processo de 

mineração de dados propriamente dito, trabalha com dados não estruturados. 

Ao extrair informações de texto em linguagem natural, o mesmo deve ser 

normalizado, removendo o que for desnecessário para o entendimento do texto 

e preparando o mesmo para a análise a ser realizada. Essa normalização é feita 

através de mecanismos de tokenização, stemming, e outras técnicas utilizadas 

na etapa de pré-processamento. (ANDRADE, 2015, p. 15) 

 

É importante, portanto, destacar que existe uma “distinção entre recuperação de 

documentos e recuperação de fatos” (CAPURRO; HJORLAND, 2007, p.182), bem como 

recuperação de dados. Para os autores, os sistemas de recuperação de fatos fornecem respostas 

concretas às perguntas dos usuários, enquanto que os sistemas de recuperação de documentos 

fornecem, como o próprio nome indica, documentos que abordem a questão feita pelo usuário. 

Souza (2006, p.162) ainda reitera a visão de Lancaster sobre tal distinção, ao afirmar que na 

recuperação da informação o usuário apenas é informado “sobre a possível existência de 

documentos atinentes à questão, além de características desses documentos”. 

Souza (2006) cita os sistemas de recuperação de dados, que também são chamados de 

sistemas de gestão de bancos de dados ou apenas SGBD. Segundo o autor, dados podem ser 

considerados “seqüências5 de símbolos para os quais são atribuídos significados; símbolos estes 

que podem ser codificados, interpretados e manipulados por programas de computador, e 

enviados através de redes e dispositivos de comunicação” (SOUZA, 2006, p. 163). Capurro e 

Hjorland (2007, p. 180) apresentam, como exemplo de banco de dados, a bolsa de valores. A 

informação, por sua vez, carrega um maior grau de abstração. A recuperação de dados é mais 

direta, pois os dados são “armazenados em uma estrutura matricial em campos determinados, 

com metadados que lhes conferem certo sentido ontológico”, fazendo com que seja necessário 

apenas especificar “restrições necessárias aos campos de pesquisa e codificá-las numa questão 

 
5 A redação deste trabalho está de acordo com a ortografia vigente, entretanto as citações podem 

apresentar divergências, pois foram transcritas fidedignamente das obras consultadas. 
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ou query (argumento de entrada no sistema) para que se tenha a resposta exata, fruto de busca 

completa e exaustiva” (SOUZA, 2006, p. 163).  

De acordo com Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (1999, p. 1-2, tradução nossa),  

[...] o usuário de um sistema de RI está mais preocupado em recuperar 

informações sobre um assunto do que em recuperar dados que satisfaçam uma 

determinada consulta. [...] Portanto, para um sistema de recuperação de dados, 

um simples objeto errado entre milhares de objetos recuperados significa falha 

total. Para um sistema de recuperação de informação, entretanto, os objetos 

recuperados podem ser imprecisos e pequenos erros passam despercebidos. A 

principal razão para esta diferença é que recuperação de informação 

normalmente lida com linguagem natural, que nem sempre é bem estruturada 

e pode ser semanticamente ambígua. Por outro lado, um sistema de 

recuperação de dados [...] lida com dados, que são bem definidos estrutural e 

semanticamente. 

 

Para Souza (2006, p. 162), os sistemas de recuperação da informação, ou apenas SRIs, 

“são a interface entre uma coleção de recursos de informação, em meio impresso ou não, e uma 

população de usuários”. Ele pode ser pensado como um  

sistema de operações interligadas para identificar, dentre um grande conjunto 

de informações (uma base de dados, por exemplo), aquelas que são de fato 

úteis, ou seja, que estão de acordo com a demanda expressa pelo usuário 

(ARAÚJO JÚNIOR, 2007, p. 72). 

 

Em 1996, Moore apresentou um artigo no qual o autor se baseava no trabalho de Mooers 

e na lei que este desenvolveu. Tal lei é expressa como: “um sistema de recuperação de 

informação tenderá a não ser usado sempre que for mais doloroso e problemático para um 

usuário ter informações do que não ter” (MOORE, 1996, p. 22, tradução nossa).  

Van Rijsbergen (1979) apresenta o seguinte esquema de um sistema de recuperação da 

informação: 

 

Figura 2: Um típico SRI 

 
Fonte: traduzido de Van Rijsbergen (1979, p. 7). 

 

Segundo o autor (VAN RIJSBERGEN, 1979), os componentes entrada, processador e 

saída, apesar de parecerem banais, são os que mais causam discussão. O principal problema na 

entrada é obter uma representação de cada documento e uma consulta apropriada que seja 
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legível para um computador. Sugere-se a utilização de uma linguagem artificial para minimizar 

este problema. Quanto ao processador, de acordo com Van Rijsbergen (1979), constitui-se na 

parte do SRI que se relaciona ao processo de recuperação de informação. Na figura 2, o autor 

realizou a separação dos documentos em uma caixa “para enfatizar o fato de que eles não são 

apenas dados, mas podem ser usados durante o processo de recuperação, de modo que sua 

estrutura seja vista mais corretamente como parte do processo de recuperação” (VAN 

RIJSBERGEN, 1979, p. 8, tradução nossa). Quanto à saída, o autor apenas menciona que esta 

é um conjunto de citações ou número de documentos e, em um sistema operacional, aqui se 

finaliza o processo.  

Moscoso (2011) apresenta uma figura um pouco diferente da de Van Rijsbergen: 

 

Figura 3: Modelo conceitual de um SRI 

 
Fonte: traduzido de Moscoso (2001, p. 447). 

 

Na literatura espanhola, na qual se insere o trabalho de Moscoso (2011), o conceito de 

SRI é nomeado como sistema de información documental. Segundo a autora, necessita-se de 

uma dupla função (de descrição e de comparação) para que ocorra o processo de transformação 

das entradas nas saídas. A função descrição “permite identificar as entidades representadas no 

sistema e, por consequência, acessar os documentos conforme os elementos utilizados na 

descrição” (MOSCOSO, 2011, p. 447, tradução nossa). Já a função de comparação “é a que faz 

possível relacionar as necessidades de informação do usuário com um documento concreto ou 

com um conjunto deles” (MOSCOSO, 2011, p. 447, tradução nossa). 

Cesarino (1985) apresenta dois aspectos sob os quais podem ser estudados os SRIs, 

dividindo-os em um conjunto de operações ou parte de um modelo de comunicação. Dentre as 

operações, ela explicita que devem “aumentar a transmissão de informação relevante e diminuir 

a transmissão de informação não relevante” (CESARINO, 1985, p. 159), retomando o conceito 

de relevância, que será apresentado a seguir. Bawden e Robinson (2013, p. 148, tradução nossa) 

descrevem que os sistemas de recuperação de informação “são comumente entendidos como 
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aqueles que lidam com informação menos estruturada do que os DBMS [Database 

Management System]”, ou seja, os sistemas de gestão de bases de dados. 

Souza (2006, p. 162) cita como tarefas dos SRIs “aquisição e armazenamento de 

documentos; organização e controle; e sua distribuição e disseminação aos usuários”. As 

atividades de um SRI devem ser desempenhadas, conforme Souza (2006, p. 163), da seguinte 

forma: 

 

Figura 4: Atividades de um SRI 

Representação das 

informações contidas 

nos documentos, 

usualmente através 

dos processos de 

descrição e indexação 

dos documentos. 

 

Armazenamento e 

gestão física e/ou 

lógica desses 

documentos e de suas 

representações. 

 

Recuperação das 

informações 

representadas e dos 

próprios documentos 

armazenados, de 

forma a satisfazer as 

necessidades de 

informação dos 

usuários. 

Fonte: elaborado pela autora com base em Souza (2006, p. 163). 

 

Van Rijsbergen (1979) afirma que a noção central da RI é a ideia de relevância, pois, 

segundo o autor, é fundamental recuperar todos os documentos relevantes possíveis e, ao 

mesmo tempo, recuperar o mínimo de não relevantes possível. Norton (2010, p. 64, tradução 

nossa) ressalta que a relevância é um aspecto muito estudado na Ciência da Informação, que 

assinala “como os indivíduos determinam se um item de informação é pertinente, útil ou a 

necessidade de informação que eles buscam resolver”.  

O estudo da questão da relevância é central na história da CI, conforme ressaltado por 

Mizzaro (1997), que aponta em seu trabalho uma linha do tempo do conceito. O autor também 

ressalta que “relevância é um conceito fundamental, não totalmente compreendido, para a 

Documentação, Ciência da Informação e recuperação da informação” (MIZZARO, 1997, p. 

810, tradução nossa). 

Para os seres humanos, entender o que é relevante é muito intuitivo.  

No entanto, a relevância é uma noção humana, não técnica. [...] Como todas 

as noções humanas, a relevância é confusa. Relevância abrange muitas 

variáveis que são difíceis de controlar e até mesmo entender formalmente. A 

relevância sempre [...] envolve também um contexto. Todos os algoritmos de 

busca em todos os sistemas do mundo estão tentando se aproximar, com vários 

graus de sucesso, a noção humana de relevância (SARACEVIC, 2015, p. 27, 

tradução nossa). 
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Schamber, Eisenberg e Nilan (1990 apud Mizzaro, 1997, p. 810, tradução nossa) 

destacam que “sem entender o que a relevância significa para os usuários, fica difícil imaginar 

como um sistema pode recuperar informação relevante para os usuários”. A definição de 

relevância, de acordo com o ODLIS, é  

A medida segundo a qual as informações recuperadas [...] são julgadas pelo 

usuário como aplicáveis ao (‘sobre’) assunto da pesquisa. A relevância 

depende da percepção subjetiva do usuário do grau em que o documento 

satisfaz a necessidade de informação, que pode ou não ter sido expresso 

totalmente ou com precisão na expressão de busca (REITZ, 2004, tradução 

nossa). 

 

O dicionário online ainda sugere comparar o termo com pertinência, que é “a medida 

segundo a qual um documento recuperado como resposta a uma consulta realmente satisfaz a 

necessidade de informação” (REITZ, 2004, tradução nossa).  Pode-se considerar a pertinência 

um conceito mais restrito do que relevância, pois é influenciado por outros fatores como, por 

exemplo, o documento já ser conhecido pelo pesquisador, estar escrito em um idioma que ele 

não leia, entre outros. 

Pode-se medir a eficiência de um SRI por meio de cálculos matemáticos, conforme 

postulado de alguns autores, como Bawden e Robinson (2013, p. 153, tradução nossa), que 

afirmam que “a avaliação de um SRI tem sido uma grande preocupação para a CI ao longo dos 

anos”. Os autores apresentam como métricas mais usadas para essa avaliação a revocação e a 

precisão, que medem “respectivamente o sucesso de um sistema encontrar todo o material 

relevante que deve ser encontrado e recuperar apenas o material relevante” (BAWDEN; 

ROBINSON, 2013, p. 153, tradução nossa). Abaixo, uma explicação dessas medidas. 

➢ Revocação (recall): também chamada de abrangência, “é a razão do número de documentos 

atinentes recuperados sobre o total de documentos atinentes disponíveis na base de dados. A 

revocação mede o sucesso do SRI em recuperar documentos pertinentes” (SOUZA, 2006, p. 

164). Para Carneiro (1985, p. 234), “a revocação se relaciona com a capacidade do sistema 

em assegurar a recuperação de um número desejável de documentos relevantes”. 

➢ Precisão (precision): é a “razão do número de documentos atinentes recuperados sobre o 

total de documentos recuperados. A precisão mede o sucesso do SRI em não recuperar 

documentos que não sejam relevantes de acordo com a necessidade de informação” 

(SOUZA, 2006, p. 164). Essa taxa “se relaciona à capacidade do sistema em impedir a 

recuperação de documentos não-relevantes” (CARNEIRO, 1985, p. 234). 
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Matematicamente, pode-se dizer que “para uma pesquisa que recupera N documentos, 

dos quais Nr são os relevantes, e existem M documentos relevantes na coleção: Revocação = 

Nr / M ; Precisão = Nr / N” (BAWDEN; ROBINSON, 2013, p. 154, tradução nossa). 

É importante ressaltar também que a revocação e a precisão possuem uma relação inversa: 

“quando ampliamos uma pesquisa de modo a obtermos uma maior revocação, a precisão tende 

a diminuir e, inversamente, quando restringimos o alcance de uma pesquisa para aumentar a 

sua precisão, a revocação tende a diminuir” (CARNEIRO, 1985, p. 234-235). Esses níveis 

devem ser definidos pelo SRI, sempre levando em consideração os interesses dos usuários. 

Lancaster (1979, p. 13, tradução nossa) apresenta seis componentes dos SRIs: 

1. O subsistema de seleção de documentos6; 

2. O subsistema de indexação; 

3. O subsistema de vocabulário; 

4. O subsistema de pesquisa; 

5. O subsistema de interação entre o usuário e o sistema (interface usuário-sistema); 

6. O subsistema de correspondência, ou seja, o que de fato realiza a correspondência entre as 

representações dos documentos e as representações pesquisadas. 

Lancaster (1979, p. 14, tradução nossa) ainda separa os fatores que controlam a eficiência 

de um sistema de recuperação de informação em dois grupos: 

➢ Fatores da base (ou fatores de entrada) 

● Quais documentos estão incluídos; 

● Quão completa e precisamente o assunto desses documentos é reconhecido e representado 

na operação de indexação; 

● Quão adequado está o vocabulário do sistema para representar o assunto desses 

documentos. 

➢ Fatores relacionados com a exploração da base (ou fatores de saída) 

● Quão bem os funcionários da unidade de informação são capazes de entender as 

necessidades de informação dos usuários; 

 
6 No contexto arquivístico, pode-se considerar como seleção o processo de avaliação de documentos, 

que Cunha e Cavalcanti (2008) definem como “análise de um conjunto de documentos de arquivo, com 

a finalidade de selecionar os que devem ser separados para conservação daqueles destinados à 

eliminação” (p. 40). Trata-se da “análise de documentos de arquivo, que estabelece os prazos de guarda 

e a destinação, de acordo com os valores que lhes são atribuídos” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 

41). O termo em inglês appraisal, que é traduzido para o português como avaliação, é definido pela 

publicação A glossary of archival and records terminology, editada pela Society of American Archivists 

(SAA), como o “processo de terminação da quantidade de tempo que os documentos devem ser 

mantidos, com base em requisitos legais e em sua utilidade atual e potencial” (PEARCE-MOSES, 2005, 

p. 22, tradução nossa).  
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● Quão bem eles podem transformar essas necessidades em estratégias de busca; 

● Quão adequado é o vocabulário do sistema para representar os assuntos de interesse dos 

usuários. 

Segundo Bawden e Robinson (2013, p. 149, tradução nossa), “o coração de um SRI é o 

seu mecanismo de busca, que faz a recuperação”. Souza (2006) traduz um quadro de Baeza-

Yates e Ribeiro-Neto (1999), no qual os autores apresentam alguns modelos de RI no âmbito 

dos mecanismos de busca na web. 

 

Figura 5: Uma taxonomia de modelos de RI 

 
Fonte: Souza (2006, p. 165). 

 

Bawden e Robinson (2013) também apontam tal divisão e apresentam os três modelos 

clássicos de buscas que refletem as teorias/modelos que descrevem a natureza dos algoritmos 

usados no processo de busca.  

 

Quadro 2: Modelos de busca em um SRI 

Booleano 

Funciona manipulando conjuntos de documentos indexados com 

termos específicos, usando os operadores booleanos AND, OR, 

NOT (e, ou, não). Funciona pela métrica binária de tudo ou nada, o 

que é uma desvantagem, pois ou o documento está indexado por 

aquele termo ou não. Além disso, os usuários também apresentam 
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dificuldades de expressar sua necessidade de informação do jeito 

exato que a pesquisa booleana requer. 

Exemplo: em uma busca por ‘(GATO ou CACHORRO) não 

CAVALO’, serão recuperados todos os documentos indexados pelo 

termo GATO ou pelo termo CACHORRO, desde que não estejam 

indexados pelo termo CAVALO. 

Vetorial 

Essa abordagem calcula a similaridade entre a consulta e cada 

documento de acordo com os termos em comum. Ela é mais sutil 

que o modelo booleano, pois permite diferentes graus de 

correspondência, em vez de apenas sim/não, além de permitir que os 

resultados sejam classificados em ordem de semelhança com a 

consulta. 

Probabilístico 

Essa abordagem inclui vários métodos que tentam calcular a 

probabilidade de um documento ser relevante para uma consulta, 

com base na análise estatística da ocorrência dos termos consultados 

e no conjunto de documentos. Alguns dos métodos usam ‘feedback 

de relevância’, permitindo que o usuário avalie documentos 

recuperados como relevantes ou não, corrigindo probabilidades de 

acordo com esses julgamentos e pesquisando novamente; esse 

processo continua até que o usuário esteja satisfeito com o 

resultado. 

Fonte: elaborado pela autora com base em BAWDEN e ROBINSON (2013, p. 149-150). 

 

Apesar de suas desvantagens, o método booleano é usualmente utilizado para pesquisa 

em bases de dados de artigos científicos, por exemplo. Bawden e Robinson (2013) ainda 

afirmam que este modelo é comumente descrito como recuperação ‘exata’, enquanto os outros 

modelos apresentados acima são chamados de ‘melhor correspondência’, visto que o booleano 

recupera exatamente o que foi especificado (mesmo que seja um conjunto vazio), enquanto que 

o vetorial e o probabilístico apresentam o que há de mais próximo da consulta. 
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3 A ARQUIVOLOGIA E SEU CONTEXTO 

 

Apresenta-se, nesta seção, um recorte teórico que se faz necessário para conceituar e 

contextualizar o campo empírico deste trabalho: os arquivos. A Arquivologia, enquanto área, 

possui diversas especificidades, como por exemplo, suas formas de organização e de 

recuperação dos documentos. Inicia-se a explanação pela definição de seu objeto de estudo, que 

é o documento arquivístico. 

 

3.1 Conceitos-chave da área 

 

De acordo com Heredia Herrera (1991, p. 29, tradução nossa), “a Arquivologia7 é a 

ciência dos arquivos, não dos documentos, embora em última instância estes sejam produto 

integrante daqueles”. A autora apresenta esta afirmação, pois o documento pode ser objeto de 

estudo de diversas ciências, enquanto que os arquivos são apenas da Arquivologia. 

Rousseau e Couture (1998, p. 130) afirmam que o termo documento pode ser usado, por 

exemplo, na Biblioteconomia e na Informática, porém a Arquivologia “preocupa-se 

exclusivamente com os documentos que contêm informação orgânica e registrada, seja qual for 

a idade, o suporte ou o assunto, de modo a distinguir-se das disciplinas suas irmãs”. 

Os autores ainda se referem aos documentos de arquivo de forma mais elaborada: 

[...] conjunto constituído por um suporte [...] e pela informação que ele 

contém, utilizáveis para efeitos de consulta ou como prova. [...] Documentos 

que contêm uma informação seja qual for a data, forma e suporte material, 

produzidos ou recebidos por qualquer pessoa física ou moral, e por qualquer 

serviço ou organismo público ou privado, no exercício da sua actividade. Em 

resumo, um documento é constituído por um suporte ou peça e por um 

conteúdo (a informação nele registrada). (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 

137) 

 

De acordo com Cunha e Cavalcanti (2008, p. 133), um documento de arquivo é aquele 

que “produzido ou recebido por uma instituição pública ou privada, no exercício de suas 

atividades, constitua elemento de prova ou de informação”. 

Heredia Herrera (1991, p. 32) apresenta uma dimensão tripla do objeto da Arquivologia: 

arquivos - documentos de arquivo - informação. Segundo a autora, a finalidade de uma 

instituição arquivística se materializa em oferecer a informação tanto às instituições produtoras, 

 
7 Optou-se, neste trabalho, por utilizar como tradução do termo em espanhol archivística por 

Arquivologia, por questão de padronização terminológica. Entretanto, no Brasil o termo arquivística é 

equivalente ao termo Arquivologia (CUNHA; CAVALCANTI, 2008). 
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quanto aos cidadãos ou aos estudiosos. O arquivista tem como missão “recolher, conservar, 

organizar e dar acesso aos documentos” (HEREDIA HERRERA, 1991, p. 32, tradução nossa). 

Tema recorrentemente abordado por diversos autores, dentre estes Schellenberg (2006, 

p. 41) e Bellotto (2006, p. 26), os documentos de arquivo podem ter seu valor diferenciado entre 

primário ou secundário. Segundo os autores, o documento com valor primário interessa ao 

órgão que o produziu, enquanto que os que possuem valor secundário “interessam às outras 

entidades do governo e ao público em geral” (BELLOTTO, 2006, p. 26). 

Cruz (2013, p. 12) enfatiza que o documento de arquivo possui diversas especificidades 

ao citar suas quatro características principais: “1) produção ou recepção por uma organização; 

2) provas de transações passadas; 3) organicidade; e 4) originalidade”, ou seja, ele surge de uma 

atividade, comprova-a, inter-relaciona-se com os demais documentos dessa ação e é único e 

insubstituível. Uma diferenciação entre documento bibliográfico e documento arquivístico é 

apresentada por Vital, Medeiros e Brascher (2017, p. 42), que afirmam que “o documento 

bibliográfico é um produto intelectual resultante do esforço do autor, há uma intenção antes de 

sua produção”, enquanto que 

[...] o documento arquivístico, a priori, é um produto do sujeito acumulador, 

sendo resultante de atividades desenvolvidas por uma instituição ou pessoa. 

Diferente do documento bibliográfico, só faz sentido no contexto em que foi 

produzido e na relação com outros documentos, em seu conjunto documental. 

O tratamento do documento arquivístico se dá por meio da constituição de um 

fundo, que não é apenas relacionado à estrutura organizacional da instituição 

ou como uma unidade física em si. 

 

Conforme apresentado nesta citação, em um arquivo, a organização da documentação é 

feita de forma específica. “Os documentos arquivísticos são organizados em categorias: 

fundo/coleção, seção, série, subsérie, dossiê e item documental, de acordo com a sua 

proveniência” (PINTO, 2016, p. 479). Esta afirmação traz alguns conceitos da Arquivologia 

que são cruciais para o seu entendimento. 

De acordo com Cunha e Cavalcanti (2008, p. 177), um fundo é um “conjunto de peças de 

qualquer natureza que qualquer entidade administrativa, qualquer pessoa física ou jurídica, 

reuniu automática e organicamente, em razão de suas funções ou de suas atividades”. O 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 97) é 

mais sucinto na definição e afirma que os documentos de um fundo são “de uma mesma 

proveniência”, sendo o termo fundo equivalente ao termo Arquivo. Cook (2017, p. 17) explica 

o que é um fundo da seguinte forma: 

Indivíduos e instituições produzem documentos naturalmente no exercício de 

suas funções e atividades normais. Criando efetivamente documentos, 

recebendo-os ou ainda partilhando e manipulando informações que são ou 
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poderiam tornar-se documentos, eles produzem um agregado de material 

documentário, seja qual for a forma ou o suporte que reflete seu status jurídico. 

O resultado da reunião “natural” ou “orgânica” dos documentos é chamado 

fundo. 

 

Diferentemente de fundo, uma coleção constitui-se num “conjunto de documentos com 

características comuns, reunidos intencionalmente” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 52). 

Em outros termos, trata-se de uma “reunião artificial de documentos, sem relação orgânica” 

(CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 91). A partir dessas afirmações, pode-se conceituar 

organicidade do documento arquivístico (já citada anteriormente, porém não explicitada) como 

a “qualidade segundo a qual os arquivos refletem a estrutura, funções e atividades da entidade 

acumuladora em suas relações internas e externas” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 270). 

Dentre as categorias nas quais se pode organizar um arquivo, equivale à seção 

a subdivisão da estrutura hierarquizada de organização que corresponde a uma 

primeira fração lógica do fundo ou coleção, em geral reunindo documentos 

produzidos ou acumulados por unidades administrativas com competências 

específicas, também chamada grupo ou subfundo. (PINTO, 2016, p. 479) 

 

A série é “um grupo de documentos semelhantes, que são organizados de acordo com um 

sistema de arquivamento e que são relacionados como resultado de serem criados, recebidos ou 

usados na mesma atividade” (PEARCE-MOSES, 2005, p. 358, tradução nossa). Conforme 

Cunha e Cavalcanti (2008, p. 332), a série pode também ser chamada de classe. Já a subsérie é, 

de forma bem sucinta, a subdivisão da série (PINTO, 2016, p. 480).  

Dossiê constitui-se num grupo “de documentos coletados intencionalmente de várias 

fontes para fornecer informações sobre um tópico, especialmente uma pessoa, grupo de pessoas 

ou assunto específico de interesse do compilador” (REITZ, 2004, tradução nossa). É importante 

ressaltar que o conceito de dossiê conota uma informação coletada de várias fontes e, portanto, 

não orgânica e não resultante de atividades de rotina (PEARCE-MOSES, 2005, p. 132, tradução 

nossa). 

Por fim, um item documental é o documento unitário, “que compõe o dossiê ou processo” 

(PINTO, 2016, p. 480). 

Um item pode consistir em várias peças, mas é tratado como um todo. Por 

exemplo, uma carta pode ter várias páginas fisicamente distintas, mas é tratada 

como um item devido ao seu conteúdo. Uma decisão sobre os limites de um 

item às vezes é ambígua; um álbum de fotografia pode ser considerado um 

item e as fotografias individuais dentro do álbum também podem ser 

consideradas itens. Os itens são geralmente considerados a menor unidade de 

arquivamento. (PEARCE-MOSES, 2005, p. 220, tradução nossa). 
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Rousseau e Couture (1998) afirmam que apenas no século XIX os documentos de arquivo 

tiveram uma classificação própria e correspondente às suas especificidades. De acordo com os 

autores, o princípio da proveniência8 serve de base para a classificação e  

a partir do conhecimento da organização produtora, o arquivista desenvolve 

uma classificação que dá conta das particularidades e das actividades dessa 

organização e dos documentos que ela produziu (ROUSSEAU; COUTURE, 

1998, p. 49-50). 

 

A classificação de documentos ‒ função matricial no contexto arquivístico ‒ mantém o 

vínculo documental, obedecendo aos princípios arquivísticos, além de se relacionar com a 

organização física do acervo. Nas palavras de Héon (1999, p. 221, tradução nossa), seu objetivo 

“é garantir que todos os documentos estejam anexados à sua coleção original e que, dentro dela, 

sejam classificados na ordem correspondente àquela que lhes foi dada por seu criador”. Ela 

“deve representar da forma mais fiel possível as relações orgânico-funcionais do organismo 

produtor, pois essa estrutura classificatória servirá de base para o desenvolvimento de outras 

funções arquivísticas” (VITAL; MEDEIROS; BRASCHER, 2017, p. 43). 

A partir dessa atividade elabora-se o Plano (ou Código) de Classificação, que é um 

“esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com métodos de arquivamento 

específicos, elaborado a partir do estudo das estruturas e funções de uma instituição e da análise 

do arquivo por ela produzido” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 132).  

A descrição, função arquivística diferente da classificação, é o “conjunto de 

procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos para 

elaboração de instrumentos de pesquisa” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 67). É uma ação 

necessária porque “por mais consistente que seja o plano de classificação, não é possível atender 

todas as possibilidades de busca utilizando, apenas esse instrumento” (SOUSA; ARAÚJO 

JÚNIOR, 2017, p. 50). 

Elemento central do acesso aos documentos de arquivo, a descrição 

arquivística inclui tanto a apresentação das características físicas de um ou 

mais documentos como a análise do conteúdo desses mesmos documentos. 

Inclui também a apresentação do contexto de criação e uso de arquivos. A 

amplitude deste último elemento varia em função da unidade de trabalho à 

qual a descrição se aplica (fundos, séries, dossiês, itens, por exemplo) e as 

necessidades dos usuários dos arquivos. A importância dada a cada elemento 

depende também do tipo de ferramentas a serem produzidas, do público-alvo 

 
8 Segundo o princípio da proveniência “os documentos ou arquivos originários de uma instituição, de 

uma corporação, de uma família ou de uma pessoa não devem ser incorporados a documentos de arquivo 

de outras procedências” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 291). Rousseau e Couture (1998, p. 53) 

afirmam que este princípio atualmente serve “de fundamento à elaboração das normas de descrição dos 

arquivos”. 
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e do período de vida dos documentos. (MAUREL; CHAMPAGNE, 1999, p. 

258, tradução nossa) 

 

Sousa et al (2006, p. 41) definem descrição como 

[...] o ato de descrever e representar informações contidas em documentos e/ou 

fundos de arquivo, gerando instrumentos de pesquisa (inventários, guias, 

catálogos etc.), os quais explicam os documentos de arquivo quanto a sua 

localização, identificação e gestão, além de situar o pesquisador quanto ao 

contexto e os sistemas de arquivo que os gerou. 

 

Três características da descrição são ressaltas por Duranti (1993, p. 48, tradução nossa):  

(1) é um processo de análise, identificação e organização; (2) tem fins de 

controle, recuperação e acesso; e (3) seu produto final ilustra o material de 

arquivo, seus contextos de proveniência e documentário, suas inter-relações e 

as maneiras como pode ser identificado e usado. 

 

Maurel e Champagne (1999) apresentam a Norma ISAD(G) (General International 

Standard Archival Description) como sendo a que padroniza o processo de descrição 

arquivística. No Brasil, o Arquivo Nacional realizou a versão adaptada para as especificidades 

brasileiras: a Norma Brasileira de Descrição Arquivística, ou apenas NOBRADE, produzida 

pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ, 2006) – órgão do Arquivo Nacional –, 

constituindo-se numa das normas9 existentes no âmbito arquivístico.  

A NOBRADE possui previsão para oito áreas de descrição, totalizando 28 elementos. 

Para este estudo, enfoca-se a área 8, constituída “de pontos de acesso e descrição de assuntos, 

onde se registra os termos selecionados para localização e recuperação da unidade de descrição” 

(CONARQ, 2006, p. 18). Essa área, que não consta na norma internacional, tem como objetivo 

“identificar os pontos de acesso que exigirão maior atenção na geração de índices e realizar a 

indexação10 de assuntos de maneira controlada sobre elementos de descrição estratégicos para 

a pesquisa” (CONARQ, 2006, p. 59). 

Essa área é fundamental, pois, além de uma descrição técnica, na qual elementos como 

produtor, órgão custodiador, etc. são evidenciados, os documentos carecem de outros termos 

para sua recuperação. Conforme Souza (2006, p. 163), o processo de descrição documental 

pode ser considerado parte da atividade de recuperação de informações em um SRI.  

 
9 O Arquivo Nacional possui publicadas, além da NOBRADE, a ISDF (Norma internacional para 

descrição de funções), a ISDIAH (Norma internacional para descrição de instituições com acervo 

arquivístico) e a ISAAR (CPF) (Norma internacional de registro de autoridade arquivística para 

entidades coletivas, pessoas e famílias). Além destas, também foi publicada uma tradução da ISAD (G). 

Todas estas normas encontram-se disponíveis no site da instituição. 
10 A questão da indexação será melhor abordada na seção 4 deste trabalho. 
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Fica claro, portanto, que, assim como foi apresentado na Ciência da Informação, na 

Arquivologia também é presente a questão da recuperação da informação. Como afirmam Silva, 

Fujita e Dal’Evedove (2009, p. 287), ambas as disciplinas possuem um forte “contexto social e 

a informação enquanto objeto de interesse, [ou seja,] a preocupação acerca da RI é comum na 

concepção das duas áreas”.  

Pensando a conceituação de RI, a publicação A glossary of archival and records 

terminology, editada pela Society of American Archivists (SAA), apresenta a recuperação da 

informação como “um processo que faz a mediação entre grandes quantidades de informações 

e usuários, através da recuperação de um subconjunto selecionado de informação que mais se 

aproxima da solicitação do usuário” (PEARCE-MOSES, 2005, p. 205, tradução nossa). Ele 

ainda acrescenta uma nota afirmando que essa expressão “geralmente indica um sistema 

automatizado. O sistema pode fornecer aos usuários uma citação, um documento ou uma 

passagem em um documento” (PEARCE-MOSES, 2005, p. 206, tradução nossa).  

Silva et al (2002 apud SILVA; FUJITA; DAL’EVEDOVE, 2009, p. 286, grifo nosso) 

afirmam que “o arquivo é visto como um sistema [de recuperação] de informação social em 

que a estrutura, a função e a memória são definidoras dos possíveis tipos de arquivos”. Orrico 

e Silva (2019, p. 257) afirmam que “as instituições arquivísticas têm a função social de garantir 

o acesso aos documentos de sua custódia por meio de instrumentos que representam o conteúdo 

desses registros”. Esse acesso, para além de sua função social, é obrigatório para as instituições 

arquivísticas de caráter público, como por exemplo, na esfera estadual (campo empírico deste 

estudo).  

Bellotto (2006, p. 306) traz a responsabilidade da recuperação da informação para o 

arquivista, pois dele 

[...] depende a eficácia da recuperação da informação: sua uniformidade, 

ritmo, integridade, dinamismo de acesso, pertinência e precisão nas buscas, 

porque terá havido precisão na classificação, avaliação e descrição. Sua 

atuação pode - e muito - influir no processo decisório das organizações e nas 

conclusões a que chegam os historiadores a respeito da evolução e identidade 

da sociedade. 

 

 

3.2 Arquivos públicos estaduais e legislação arquivística 

 

Um arquivo público estadual constitui-se numa instituição que conta com diversas 

especificidades. Por ser público, é “de entidade coletiva pública, [...] integrante da 

administração pública” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 35). Por ser estadual, é “mantido 
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pela administração estadual, identificado como o principal agente da política arquivística nesse 

âmbito” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 30).  

Cunha e Cavalcanti (2008, p. 27) complementam e afirmam que a instituição arquivística 

estadual pertence “ao nível intermediário da administração pública, responsável pelos 

documentos acumulados por órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, no âmbito 

da administração estadual direta ou indireta”. 

Santos e Borges (2014, p. 312) reafirmam, conforme já apresentado anteriormente, que 

“as informações custodiadas nos arquivos públicos, além de servirem de apoio à administração 

também servem de apoio à cultura, favorecendo o desenvolvimento da cidadania e a construção 

do conhecimento”. As autoras apontam diversas funções inerentes a essas instituições, como 

por exemplo, “dar apoio à administração, colaborar com o desenvolvimento científico e 

disponibilizar elementos de prova e informação” (SANTOS; BORGES, 2014, p. 312). 

A literatura brasileira sobre arquivos estaduais é escassa, por isso foram encontrados 

poucos trabalhos que conceituassem o tema. Jardim (1986, p. 39), que traz importantes 

considerações sobre as instituições arquivísticas estaduais, destaca os objetivos de uma 

instituição arquivística pública: 

➢ Apoiar a administração pública, agilizando e minimizando os custos 

operacionais do processo de disseminação das informações necessárias à 

tomada de decisões. 

➢ Apoiar o desenvolvimento cultural, fomentando a constituição e 

divulgação do acervo arquivístico, segmento significativo do patrimônio 

documental no qual a nação se reconhece ao identificar nele a trajetória do 

Estado e da sociedade civil. 

➢ Apoiar o exercício da cidadania, garantindo ao cidadão acesso aos 

documentos, na comprovação dos seus direitos frente ao Estado ou na 

investigação científica. 

➢ Promover políticas arquivísticas nas suas respectivas esferas federal, 

estadual ou municipal, contribuindo para a proteção do acervo arquivístico 

nacional. (JARDIM, 1986, p. 39) 

 

Pensando em um contexto mais recente, após a publicação do artigo referido acima, foram 

promulgadas duas leis que atualmente são fundamentais para o trabalho arquivístico 

(especialmente com documentos públicos): a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe 

sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências, e a Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações, também conhecida 

como Lei de Acesso à Informação ou apenas LAI. Vale ressaltar a incidência de outras leis 

sobre os documentos de arquivo, porém, neste estudo, enfocam-se apenas as mencionadas 

acima, que são o recorte da pesquisa. 
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A Lei nº 8.159 (1991), que aborda diversas conceituações importantes para o campo 

arquivístico, destaca, em seu Art. 1º, que “é dever do Poder Público a gestão documental e a 

proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à 

cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação” (BRASIL, 

1991). Conforme Medeiros e Souza (2014, p. 57), essa lei 

discorre sobre a organização administrativa e as competências das instituições 

públicas nos níveis federal, estadual, distrital e municipal, e define, em seu art. 

17, § 2º, como Arquivos Estaduais ‘os arquivos do Poder Executivo, o arquivo 

do Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário’. 

 

A LAI, que imputa aos órgãos públicos a obrigação de fornecer acesso à sua 

documentação, estabelece que os documentos públicos têm como principal pressuposto o 

acesso, que deve ser disponibilizado para todos os cidadãos (salvo em casos de sigilo previstos 

em lei).  

Por promover a participação democrática, o direito à informação ganha um 

enfoque considerável com a promulgação da Lei 12.527, em 18 de novembro 

de 2011 [...], a qual vem dispor sobre os procedimentos a serem observados 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o 

acesso a informações previsto em nossa Constituição Federal. (MEDEIROS; 

MAGALHÃES; PEREIRA, 2014, p. 56) 

 

Ferreira, Santos e Machado (2012), que apontam a Constituição Federal como precursora 

da necessidade do acesso aos documentos no Brasil, assinalam que, desde a época do país como 

colônia portuguesa, a documentação era prioritariamente considerada secreta. Com o passar dos 

anos, o controle com a documentação aumentou ainda mais, principalmente após a instauração 

da ditadura. Apesar de, em 1988, a Constituição ter sido formalizada, “não houve uma 

regulamentação na aplicação da lei, e os direitos dos cidadãos de ter acesso à informação apenas 

foi reconhecida na constituição e nunca na prática” (FERREIRA; SANTOS; MACHADO, 

2012, p. 3). 

Quando foi elaborada a Lei nº 8.159 (1991), novamente foi reconhecido o direito ao 

acesso à informação, como no texto do seu Art. 4 º: 

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de 

arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujos (sic) sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das pessoas. 

 

Apesar disso, Medeiros, Magalhães e Pereira (2014, p. 57) ressaltam que 

Leis que tem (sic) por objetivo concretizar o direito de acesso à informação 

existem há mais de 200 anos, contudo, a grande maioria é recente. Nos últimos 

quinze anos, inúmeras leis neste sentido foram aprovadas em países de todas 



38 
 

as regiões do mundo, enquanto uns vultosos números de outros países 

assumiram o compromisso de adotar leis de direito a informação. 

 

Côrtes (1996, p. 56) aponta que “compreender que o direito à informação é um caminho 

para que o cidadão possa participar do processo político e social de uma nação e nos leva a 

buscar as relações que devem existir entre a produção, a guarda, o acesso a informações e a 

administração pública”. Apesar de bem anterior à LAI, haja vista a publicação da autora datar 

de 1996, a sua abordagem acerca da questão do acesso é bastante atual. 

 

3.3 Acesso à informação e uso dos instrumentos de pesquisa 

 

Portella e Perez (2011, p. 347) afirmam que 

Dar acesso à informação é a função primordial da arquivística. Para isso é 

fundamental conhecer os usuários que consultam ou pesquisam as 

informações documentais, pois estes são os ‘clientes’ do arquivo. Os 

arquivistas tiveram seu interesse despertado pelo comportamento dos usuários 

dos arquivos, assim como pelas necessidades de informação e o uso que os 

mesmos faziam desta. 

 

Todo usuário possui necessidade de informação, ou seja, nele é detectada “a existência 

de um problema a resolver, de um objetivo a atingir e a constatação de um estado anômalo de 

conhecimento, insuficiente ou inadequado” (LE COADIC, 2006, p. 39). Para alcançar o seu 

objetivo, ele faz uso de uma informação. Conforme Le Coadic (2006, p. 38), “usar informação 

é trabalhar com a matéria informação para obter um efeito que satisfaça a uma necessidade de 

informação”. 

Mai (2005) julga complexo o conceito de necessidade de informação, ao passo que 

Chowdhury (2015, p. 7) menciona sete pontos a serem considerados sobre ele:  

➢ Necessidade de informação é um conceito relativo; ela depende de 

diversos fatores e não permanece constante; 

➢ Ela muda sobre um período de tempo; 

➢ Varia de pessoa para pessoa, de profissão para profissão, de área para 

área, organização para organização, e assim por diante; 

➢ As necessidades informacionais das pessoas são em grande medida 

dependentes de seu ambiente; por exemplo, as necessidades daqueles que 

estão no ambiente acadêmico são diferentes daqueles num ambiente 

industrial, de negócios, ou administrativo; 

➢ Mensurar (quantificar) a necessidade de informação é difícil; 

➢ Frequentemente, essa necessidade permanece inexpressável ou 

insuficientemente expressa; 

➢ A necessidade de informação frequentemente muda ao se receber 

alguma informação. 
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Chowdhury (2015, p. 4) é enfático ao trazer o usuário como “ponto focal de todos os 

sistemas de recuperação da informação, pois o único objetivo de qualquer sistema de 

armazenamento e recuperação da informação é transferir informação11 da fonte [...] ao usuário”. 

Os Arquivos, Bibliotecas e outras instituições que lidam diretamente com a informação são 

apontadas por Rodrigues (2003, p. 211) como  

[...] instituições responsáveis pelo recolhimento/aquisição de acervos 

informacionais, pelo seu tratamento especializado e sua comunicação, que se 

espera seja eficaz e eficiente, traduzida por instrumentos de acesso 

autoexplicativo aos usuários. 

 

De acordo com essa definição, fica reiterada a necessidade de acesso à informação. 

Rodrigues (2003) menciona que o usuário é peça importante e fundamental para o trabalho em 

um arquivo, pois a partir de suas demandas as representações devem ser elaboradas.  

Maurel e Champagne (1999. p. 257, tradução nossa) afirmam que não é necessário apenas 

estudar o usuário, pois 

[...] é importante que o arquivista não apenas identifique os melhores meios 

possíveis para permitir que os cidadãos acessem às informações em todos os 

estágios do ciclo de vida do documento, mas também identifique categorias 

de usuários recorrentes nos arquivos e direcionem suas necessidades de 

informações, bem como suas estratégias de pesquisa. 

 

Vaz e Araújo (2015, p. 17) registram que “o acesso sempre foi preocupação do arquivista, 

mas com um foco mais voltado para a elaboração de ferramentas e organização do acervo do 

que propriamente com o usuário”. Essa essencialidade do usuário é reiterada por Le Coadic 

(2006, p. 38), que afirma que 

O objetivo final de um produto de informação ou de um sistema de informação 

deve ser pensado em termos dos usos dados à informação e dos efeitos 

resultantes desses usos nas atividades dos usuários. A função mais importante 

do produto ou do sistema é, portanto, a forma como a informação modifica a 

realização dessas atividades. Por causa disso, devem ser ‘orientadas para o 

usuário’. 

 

Costa (2011 apud VAZ; ARAÚJO, 2015, p. 11) menciona como fator importante para a 

dificuldade do usuário no arquivo “a falta de habilidade [...] em utilizar os instrumentos de 

recuperação da informação”, visto que estes “são obras complexas, especializadas e de difícil 

elaboração, a ponto de não ser inteligíveis aos usuários de arquivo” (VAZ; ARAÚJO, 2015, p. 

11). 

 
11 Cabe ressaltar que transferência da informação é outro conceito complexo para a CI, que não será 

discutido neste estudo. 
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Um instrumento de recuperação da informação, nesse contexto arquivístico, é um 

instrumento de pesquisa que, segundo o Dicionário de Terminologia Arquivística (CAMARGO 

et al, 2012), pode ser definido como  

[...] obra de referência, publicada ou não, que identifica, localiza, resume ou 

transcreve, em diferentes graus e amplitudes, fundos, grupos, séries e peças 

documentais existentes num arquivo permanente, com a finalidade de 

controle e de acesso ao acervo. (p. 55, grifo das autoras) 

 

Bellotto (2006) apresenta como exemplos de instrumentos: guia, inventário, catálogo e 

índice, enquanto que constam no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005) as listagens descritivas do acervo, os repertórios e as tabelas 

de equivalência, além dos exemplos acima expostos.  

Rofun (apud CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 183) define guia como um “instrumento 

de descrição documental que permite uma visão de conjunto de um serviço de arquivo ou de 

um organismo e que apresenta informações práticas sobre a organização e o conteúdo de cada 

um dos fundos”. Bellotto (2006, p. 191) acrescenta que ele é também o instrumento “mais 

‘popular’, pois está vazado numa linguagem que pode atingir também o grande público e não 

especificamente os consulentes típicos de um arquivo: historiadores e administradores”. 

Um inventário consiste num “instrumento de pesquisa em que a descrição exaustiva ou 

parcial de um fundo ou de uma ou mais de suas subdivisões toma por unidade a série, respeitada 

ou não a ordem de classificação” (CAMARGO et al, 2012, p. 55), ou seja, ele é “parcial, 

trazendo descrição sumária” (BELLOTTO, 2006, p. 197). De acordo com Cunha e Cavalcanti 

(2008, p. 214), pode ser analítico, cronológico, numérico, sumário ou topográfico. 

Ribeiro (1998, p. 12) considera o inventário como, “até o século XVII, o principal - e, na 

maioria dos arquivos, mesmo o único - instrumento de trabalho e de pesquisa”, sendo 

constituído de uma listagem enumerada (muitas vezes sem um critério e ordenação evidente), 

na qual se indicava o local de guarda dos documentos. 

Um catálogo, ao contrário do inventário, traz uma descrição analítica, ou seja, “descreve 

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

documentos” (BELLOTTO, 2006, p. 202). Segundo Camargo et al (2006, p. 29), fornece uma 

“descrição exaustiva [...], respeitada ou não a ordem de classificação”. 

Por último, um índice “é uma lista alfabética (e eventualmente cronológica) de nomes de 

pessoas, lugares ou assuntos contidos em uma ou mais unidades arquivísticas” (ELSEVIER’S 

LEXICON apud BELLOTTO, 2006, p. 214), constituindo-se num “produto da indexação, 

como instrumento de pesquisa autônomo ou complemento de outro” (CAMARGO et al, 2012, 

p. 54).  
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Abaixo apresenta-se um esquema que resume o instrumento de pesquisa que deve ser 

utilizado para cada nível descritivo. 

 

Quadro 3: Instrumentos de pesquisa e níveis descritivos 

Nível de análise 
Tipo de instrumento 

(genérico) 
Tipo de instrumento (específico) 

1º nível Guia 
guia de arquivo(s) / guia de arquivo 

especializado / guia temático / etc. 

2 º nível Inventário 

inventário de arquivo(s) / inventário de 

arquivo especializado / inventário 

temático / etc. 

3 º nível Catálogo 

catálogo de arquivo(s) / catálogo de 

arquivo especializado / catálogo 

de… (tipo documental) / catálogo 

temático / etc. 
Fonte: Ribeiro12 (1998, p. 36). 

 

Ribeiro (1998) complementa que a “produção de instrumentos de acesso à informação 

não é determinada apenas pelo nível de análise adoptada, mas também pela finalidade a que se 

destinam” (RIBEIRO, 1998, p. 38).  

Rousseau e Couture (1998, p. 139) apresentam na figura 6 um esquema diferente da 

sistematização dos instrumentos de pesquisa, que denominam de instrumentos de descrição 

documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 É cabível frisar que foi utilizado o quadro elaborado por uma autora portuguesa visto que Bellotto 

(2006), cujo trabalho versa sobe os instrumentos de pesquisa no contexto brasileiro, não apresenta a 

divisão dos instrumentos de pesquisa em níveis. 
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Figura 6: Unidades de trabalho e instrumentos de descrição documental 

 

Fonte: Rousseau e Couture (1998, p. 139). 

 

Cruz Mundet (1994, p. 291, tradução nossa) enfatiza que os usuários “se queixam que os 

instrumentos de pesquisa presentes nos arquivos são excessivamente complicados e pouco úteis 

para conhecer o que há sobre os temas de seu interesse”. O autor ressalta que os arquivistas 

acabam se ocupando demasiadamente com as outras funções arquivísticas, esquecendo-se da 

importância dos usuários como razão de ser dos arquivos. 

Ainda pensando a questão dos índices, enquanto produtos do processo de indexação, é 

importante ressaltar que não existe um consenso sobre sua utilização. Para Robredo (2005, p. 

16), 

O índice é o mais importante instrumento para recuperar a informação. Pode-

se definir como uma ‘chave’ condensada que dá acesso à informação contida 

nos documentos, ou como uma ponte entre o conteúdo de um acervo de 

informações e os usuários. 

 

Acerca do histórico dos índices, “a lógica que presidia à elaboração dos índices já não era 

a de uma enumeração destinada a identificar documentos, mas nitidamente uma descrição do 
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conteúdo informativo dos mesmos com vista à sua recuperação” (RIBEIRO, 1998, p.13). A 

partir do século XVIII, com o interesse pelo arquivo por conta de seu valor histórico, esse 

instrumento passou a enfatizar o aspecto cultura e a memória coletiva. 

Lopez (2002, p. 33) conceitua índice como um instrumento de pesquisa autônomo que 

busca “decompor os documentos em descritores” e tem como “objetivo permitir uma rápida 

localização das unidades documentais que atendam a critérios específicos, tanto de uma única 

série como de diferentes fundos”. De acordo com Bawden e Robinson (2013, p. 123, tradução 

nossa), trata-se de um “arranjo sistemático de entradas, desenvolvido para habilitar os usuários 

a localizar informações em um documento ou em uma coleção de documentos”. 

A elaboração dos índices é atribuída por Lopez (2002, p. 34) não aos arquivistas, mas aos 

pesquisadores, ao afirmar que “a confecção [...] de índices que extrapolem o universo de um 

acervo específico é uma atividade de responsabilidade dos pesquisadores especializados ou dos 

documentalistas, mas não do arquivista” (LOPEZ, 2002, p. 34). Tal diretriz é polêmica, visto 

que o fundamental é o arquivista conhecer a documentação e distinguir sua temática. É essencial 

ressaltar que a elaboração de um índice por um leigo pode acarretar na falta de critérios 

fundamentais de seleção de palavras-chave ou termos (que devem ser levados em conta no 

processo de indexação), gerando dificuldade na recuperação da informação. 

Por outro lado, é oportuno esclarecer, sob outra perspectiva, que a elaboração de índices 

é padronizada por normas. A International Standards Organization ISO 999 (1996), intitulada 

“Information and documentation - Guidelines for the content, organization and presentation of 

indexes”, fornece diretrizes “para o conteúdo, organização e apresentação de índices de livros, 

periódicos, relatórios, documentos de patentes e outros documentos escritos, e também para 

materiais não impressos, como documentos eletrônicos, filmes, gravações de som e vídeo” (ISO 

999:1996). Sua versão em português foi publicada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) sob o código NBR 6034 (2004), cujo título é “Informação e documentação - 

Índice - Apresentação”. 

A elaboração de um índice ocorre a partir da atribuição de pontos de acesso de assuntos 

aos documentos. A reunião de tais pontos de acesso ‒ o índice ‒ corresponde a uma condensação 

das palavras-chave ou termos que indexam os documentos contidos na instituição. Na próxima 

seção, o processo de indexação e seu papel na recuperação da informação em um arquivo serão 

abordados com maior profundidade. 
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4 O PROCESSO DE INDEXAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO 

ARQUIVÍSTICO E RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

Nesta seção, será discutido o conceito de indexação, tendo seu foco voltado para a 

Arquivologia. Os documentos, em uma instituição arquivística, precisam ser recuperados para 

que sirvam aos seus propósitos. Para auxiliar nisso, a indexação pode ser utilizada como um 

processo que tem por objetivo recuperar a informação em um conjunto de documentos. 

Cleveland e Cleveland (2013, p. 83) apontam que “para recuperar informação, ela deve 

estar organizada e indexada de alguma forma”. Os autores ainda fazem uma comparação entre 

o cérebro humano e uma base de dados altamente complexa, visto que “organizamos 

informações para torná-las acessíveis e integrá-las às estruturas de conhecimento em nosso 

cérebro” (CLEVELAND; CLEVELAND, 2013, p. 83). 

Araújo Júnior, Sousa e Albuquerque (2015, p. 44) declaram que “a organização da 

informação na esfera pública é uma condição para o pleno acesso à informação”. Para ser 

disponibilizada ao usuário, uma informação precisa, portanto, estar primeiramente organizada. 

Maurel e Champagne (1999, p. 255, tradução nossa) afirmam que 

para que os arquivos sejam acessíveis, eles devem ser conhecidos e facilmente 

localizáveis. Os arquivos são, de fato, inúteis se não sabemos sua existência e 

se não temos os meios para saber onde eles estão e o que eles contêm. 

 

Davanzo e Moreira (2019, p. 1) reiteram a afirmação, ressaltando que “todo o processo 

de representação para a geração de novos conhecimentos requer que as informações estejam 

devidamente organizadas, para que a partir disso, seja possível sua recuperação”.  

Conforme Brascher e Café (2008), existe, no campo da Ciência da Informação, uma 

utilização distinta dos termos Organização da Informação (OI) e Organização do Conhecimento 

(OC). “Quando nos referimos à OC [...] estamos no mundo dos conceitos e não naquele dos 

registros de informação” (p. 6). Por outro lado, “o objetivo do processo de organização da 

informação é possibilitar o acesso ao conhecimento contido na informação” (p. 5). Este trabalho 

pensa, portanto, mais a questão da OI, visto que é 

[...] um processo que envolve a descrição física e de conteúdo dos objetos 

informacionais.  O produto desse processo descritivo é a representação da 

informação, entendida como um conjunto de elementos descritivos que 

representam os atributos de um objeto informacional específico. 

(BRASCHER; CAFÉ, 2008, p. 5) 

 

Nos arquivos, a organização física ocorre em obediência aos princípios arquivísticos 

explicitados anteriormente, estabelecendo-se pela classificação, além de seguir usualmente a 

estrutura funcional da instituição. Apesar disso, é importante ressaltar que “a organização física 
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dos documentos [...] não é, de modo geral, suficiente para garantir a recuperação da informação 

em diferentes situações” (SMIT; KOBASHI, 2003, p. 14).  

Conforme Maurel e Champagne (1999, p. 317-318, tradução nossa), “se, para alguma 

pesquisa nas instituições, o contexto de produção e uso da informação são essenciais, na maioria 

dos casos é o próprio conteúdo dos documentos que é privilegiado”.  

Para que o conteúdo de um documento seja recuperado, é necessário que este esteja 

representado “de forma precisa, consistente e coerente” (DAVANZO; MOREIRA, 2019, p. 5). 

Conforme Novellino (1996, p. 38), 

A principal característica do processo de representação da informação é a 

substituição de uma entidade linguística longa e complexa - o texto do 

documento - por sua descrição abreviada. O uso de tal sumarização não é 

apenas uma consequência de restrições práticas quanto ao volume de material 

a ser armazenado e recuperado. Essa sumarização é desejável pois sua função 

é demonstrar a essência do documento. Ela funciona então como um artifício 

para enfatizar o que é essencial no documento considerando sua recuperação, 

sendo a solução ideal para organização e uso da informação. 

 

Baptista (2019, p. 25) afirma que “representar um documento é apresentá-lo novamente, 

utilizando elementos com potencial de fornecer pontos de acesso à informação nele contida”. 

O autor ainda menciona que o principal objetivo desse processo “é o de identificar e 

caracterizar, sinteticamente, o conteúdo nele existente. Essa representação deve também 

estabelecer pontos de acesso para que os sistemas de busca de informação possam recuperá-lo” 

(BAPTISTA, 2019, p. 26).  

No processo de representação, independente da área do conhecimento, a 

compreensão do objeto a ser representado e suas características são 

determinantes no tocante à seleção das informações que serão representadas, 

visando a recuperação e o acesso pelos usuários. (VITAL; MEDEIROS; 

BRASCHER, 2017, p. 42) 

 

Pode-se ramificar tal processo em duas fases, conforme Novellino (1996, p. 38): “1) 

análise de assunto de um documento e a colocação do resultado desta análise numa expressão 

linguística; 2) atribuição de conceitos ao documento analisado”. 

Ao representar um conteúdo, possibilita-se ao usuário a recuperação de informações, cujo 

processo consiste em encontrar, numa massa informacional, aquelas informações pertinentes 

que sanam as suas demandas. Tal afirmação está em conformidade com a conceituação de 

Araújo Júnior (2007, p. 65), que explica a recuperação da informação como “o processo de 

localizar documentos e itens de informação que tenham sido objeto de armazenamento, com a 

finalidade de permitir o acesso dos usuários aos itens de informação, objetos de uma 

solicitação”. 
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Abaixo, foi elaborado um esquema que reflete, de forma condensada, as etapas do que se 

considera o processo de recuperação em um arquivo.  

 

Figura 7: Etapas do processo de recuperação da informação em arquivos 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

É fundamental ressaltar que existem trabalhos que consideram que a descrição não é uma 

atividade que deve ser feita apenas após o recolhimento. Sousa e Araújo Júnior (2017, p. 51), 

por exemplo, apontam diversas definições de descrição arquivística e ressaltam que elas não 

“restringem o uso dessa função a uma das idades documentais, isto é, aos arquivos 

permanentes”. Os autores ainda complementam que “a descrição é uma função que passa por 

todas as idades documentais, ou melhor, que pode ser utilizada enquanto os documentos tenham 

valor primário ou secundário”. Esta, entretanto, não é uma discussão a ser aprofundada neste 

estudo, que se atém na questão da indexação de documentos permanentes. 

Conforme representado na figura 7 e ressaltado por Baptista (2019, p. 24), é essencial a 

existência de “uma relação entre a representação dos documentos e a expressão de busca do 

usuário. A partir desta relação, identifica-se no acervo documental quais atendem às 

necessidades de informação do usuário”.  

O processo de representação busca descrever ou identificar cada documento 

do corpus através de seu conteúdo. Tal representação geralmente é realizada 

através do processo de indexação. Durante a indexação são extraídos 
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conceitos do documento através da análise de seu conteúdo e traduzidos em 

termos de uma linguagem de indexação, tais como cabeçalhos de assunto, 

tesauros, etc. Esta representação identifica o documento e define seus pontos 

de acesso para a busca [...] (FERNEDA, 2003, p. 16, grifo do autor) 

 

Conforme já foi apresentado neste trabalho, o processo de indexação é a “representação 

do conteúdo temático de um documento por meio dos elementos de uma linguagem 

documentária ou de termos13 extraídos do próprio documento” (CUNHA; CAVALCANTI, 

2008, p. 193). 

Embora indexação pareça ser um conceito bem definido, Gil Leiva (2012, p. 65) afirma 

que 

Desde a década de 1970 até a atualidade, foram realizados muitos esforços 

para estabelecer os fundamentos teóricos da indexação a partir de perspectivas 

cognitivas ou linguísticas (JONES, 1976; BORKO, 1977; FUGMANN 1979; 

FARROW, 1911; BERTRAND; CELLIER, 1995, AMAR; 2000, 

ANDERSON; PÉREZ-CARBALLO, 2001), para complementar a teoria com 

a prática (LANCASTER, 1996; FUGMANN, 1993) ou para propor regras 

para a indexação dos documentos (COOPER, 1978; FROHMANN, 1990).  

 

Segundo o Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia (CUNHA; CAVALCANTI, 

2008, p. 196), indexar é “indicar os temas tratados em um texto por meio de descritores, 

palavras-chave, cabeçalhos de assunto14, índices de classificação”, além de também 

“possibilitar o acesso ao valor de uma variável através de sua identificação por um índice 

numérico pertencente a um conjunto contíguo de valores”.  

Carneiro (1985, p. 222) destaca que o principal objetivo da indexação em um Sistema de 

Recuperação de Informação é “assegurar da forma mais eficiente e econômica possível, que 

qualquer documento ou informação seja fornecido ao usuário no momento preciso”.  

Vickery (1953, p. 48) apresenta dois propósitos para a indexação: facilitar a pronta 

localização de qualquer assunto em particular dentro de uma massa de referências, além de 

revelar as relações entre esses assuntos. Tais propósitos poderão ser atingidos por meio: 

[...] (a) da representação de cada item como um composto de termos 

elementares; (b) da organização sistemática desses termos em uma ordem 

classificada; (c) da utilização as seguintes ‘partes do discurso’: várias 

categorias de substantivos, modificadores de tais substantivos e conjunções 

relacionais; (d) da inclusão, entre as categorias de substantivo, das seguintes: 

personalidade, parte, substância, ação, propriedade, operação, espaço e tempo; 

 
13 Um termo é definido pela Norma ISO 25964 (2011, p. 12, tradução nossa) como a “palavra ou frase 

usada para rotular um conceito”. Nesse sentido, termo de indexação pode ser definido como “palavra, 

frase ou código usado como cabeçalho em um índice ou catálogo” (PEARCE-MOSES, 2005, p. 201, 

tradução nossa) e tem como sinônimo descritor. 
14 “Palavra ou frase utilizada para indicar o conteúdo temático de um documento” (CUNHA; 

CAVALCANTI, 2008, p. 61). 
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(e) da exibição e preservação da ordem classificada pela utilização de 

notações. (VICKERY, 1953, p. 57, tradução nossa) 

 

É fundamental conhecer os objetivos, as atividades e o tipo de organização para a qual se 

quer indexar, “não somente no que se refere ao campo de assunto da informação procurada mas 

também ao tipo de informação” (CARNEIRO, 1985, p. 223). É esse conhecimento que 

determinará os níveis de exaustividade e especificidade exigidos. 

Pode-se dizer que a exaustividade é, de acordo com Lancaster (1979, p. 193, tradução 

nossa), “uma medida de extensão segundo a qual todos os assuntos discutidos em um 

determinado documento são reconhecidos durante o processo de indexação e traduzidos na 

linguagem do sistema”. A Norma Técnica NBR 12676, que foi publicada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas em 1992, complementa ao afirmar que “a exaustividade se refere 

ao número de conceitos [...] representados pelos termos atribuídos a um documento pelo 

indexador” (ABNT, 1992, p. 3). Conforme Carneiro (1985, p. 232), “um nível alto de 

exaustividade na indexação produz uma alta revocação e uma baixa precisão”. 

Especificidade, segundo Foskett (1973, p. 12), constitui-se na “extensão em que o sistema 

nos permite ser precisos ao especificarmos o assunto de um documento que estejamos 

processando”. Ela “se refere ao grau de precisão com que um termo define determinado 

conceito no documento. Ocorre perda de especificidade quando um conceito é representado por 

um termo com significado mais genérico” (ABNT, 1992, p. 3). Carneiro (1985, p. 232) explicita 

que “um maior grau de especificidade aumenta a taxa de precisão e diminui a de revocação”. 

Vickery (1953, p. 48, tradução nossa) ressalta que “qualquer sistema de indexação [...] 

deve ser julgado pelo seu valor prático para o usuário, não por sua conformidade a um conjunto 

de princípios abstratos”, ou seja, o foco deve ser sempre o usuário e a facilidade que terá a partir 

do trabalho do indexador.  

Cabe diferenciar, conforme Mai (2005) e Gil Leiva (2012), que o processo de indexação 

pode ter três abordagens diferentes, que refletem as maneiras distintas com que os indexadores 

lidam com o processo de indexação: a orientada ao documento, a orientada ao usuário e a 

orientada ao domínio do conhecimento.  

A abordagem centrada no documento objetiva a representação exata do seu conteúdo, 

seguindo o que Mai (2005) afirma. Gil Leiva (2012, p. 70) acrescenta que, dessa forma, “os 

indexadores realizam uma descrição precisa e fiel do documento, sem considerar o contexto ou 

as necessidades de informação dos usuários que se utilizam dela”. 

Já a abordagem centrada no usuário promove um questionamento do indexador acerca do 

melhor procedimento para deixar o documento mais visível aos usuários em potencial, tendo 
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em mente as necessidades e a terminologia do usuário (MAI, 2005). Gil Leiva (2012, p. 70) 

aponta a Norma ISO 5963:1985 como diretriz que “estabelece que os indexadores podem 

selecionar os conceitos que eles consideram úteis para um grupo de usuários”. 

Por fim, a abordagem orientada ao domínio do conhecimento garante que a análise do 

assunto do documento seja colocada na perspectiva do discurso do domínio e do usuário para 

que o indexador tenha uma compreensão das metas, dos propósitos e das atividades tanto do 

usuário quanto do domínio para fazer uma afirmação sobre o assunto de um documento (MAI, 

2005). Gil Leiva (2012) indica que Mai foi o propositor desta terceira possibilidade e ressaltam 

os quatro processos pelos quais a indexação pode ser subdividida: “análise do domínio, das 

necessidades dos usuários, papéis desempenhados ou adotados pelos indexadores e, finalmente, 

a análise do documento”. 

Fujita et al (2009), que em seu estudo condensam em duas as etapas de indexação ‒ 

análise e representação ‒, apresentam um quadro comparativo do processo com visões de 

diferentes autores. Abaixo, uma adaptação desse quadro, em que são incluídas as definições 

dos autores para o termo indexação e a visão de Cordeiro (2019). 

 

Quadro 4: Definições e etapas da indexação na visão de diferentes autores 

AUTORES DEFINIÇÃO 
ETAPAS 

ANÁLISE REPRESENTAÇÃO 

Unisist 

(1981) 

“A indexação é vista como a ação 

de descrever e identificar um 

documento de acordo com o seu 

assunto.” (p. 84) 

Determinação do 

assunto. 

Tradução dos 

conceitos nos termos 

da linguagem de 

indexação. 

Norma 

12676 

(ABNT, 

1992) 

“Ato de identificar e descrever o 

conteúdo de um documento com 

termos representativos dos seus 

assuntos e que constituem uma 

linguagem de indexação.” (p. 2) 

Exame do documento 

e estabelecimento do 

assunto de seu 

conteúdo; 

identificação dos 

conceitos presentes no 

assunto. 

Tradução desses 

conceitos nos termos 

de uma linguagem de 

indexação. 

Chaumier 

(1988) 

“Descrição e caracterização dos 

conceitos contidos em um 

documento.” (p. 63) 

Reconhecimento e 

extração de conceitos. 

Tradução desses 

conceitos em 

linguagem natural. 
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Van Slype 

(1991) 

“A indexação se define como a 

atividade que consiste em 

representar o conteúdo de um 

documento ou de uma consulta de 

forma analítica, ou seja, 

enumerando os conceitos e/ou 

palavras.” (p. 8, tradução nossa) 

Conhecimento do 

conteúdo do 

documento; escolha 

dos conceitos a serem 

representados, 

baseando-se na 

aplicação da regra da 

seletividade e 

exaustividade. 

Tradução dos 

conceitos selecionados 

da forma em que 

aparecem impressos 

no documento para os 

descritores do 

“thesaurus” aplicando 

a regra da 

especificidade e 

incorporação dos 

elementos sintáticos. 

Lancaster 

(2004) 

“A indexação de assuntos e a 

redação de resumos são atividades 

intimamente relacionadas, pois 

ambas implicam a preparação de 

uma representação do conteúdo 

temático dos documentos. O 

resumidor redige uma descrição 

narrativa ou síntese do 

documento, e o indexador 

descreve seu conteúdo ao 

empregar um ou vários termos de 

indexação, comumente 

selecionados de algum tipo de 

vocabulário controlado.” 

(p. 6) 

Análise conceitual. Tradução. 

Robredo 

(2005) 

“A indexação é o processo 

intelectual que pressupõe que o 

acesso à informação 

documentária, por intermédio dos 

termos – ou dos códigos – de 

indexação, será o ponto de partida 

para selecionar os próprios 

documentos. O processo é 

equivalente à seleção de várias 

categorias a partir de um esquema 

de classificação, ou de vários 

descritores a partir de uma lista de 

cabeçalhos de assunto ou de um 

tesauro.” (p. 165) 

Análise conceitual do 

conteúdo do 

documento. 

Expressão dessa 

análise por meio de 

códigos, palavras ou 

frases representativos 

do assunto; tradução 

das descrições dos 

assuntos para a 

linguagem de 

indexação e 

organização das 

descrições de acordo 

com a sintaxe da 

linguagem de 

indexação. 
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Cordeiro 

(2019) 

“A indexação é a técnica da 

representação condensada do 

conteúdo (conceitos/assuntos) de 

um documento para fins de sua 

recuperação e uso, mediante 

emprego da linguagem livre ou de 

instrumentos de indexação 

(linguagens documentárias).” 

Análise conceitual: 

- Leitura técnica; 

- Interpretação; 

- Seleção das ideias-

chave; 

- Formulação das 

declarações de 

assuntos ou preparação 

para o preenchimento 

das categorias. 

Síntese ou Tradução 

ou Representação: 

- Transposição das 

declarações de 

assuntos ou das 

categorias de análise 

para a linguagem do 

sistema verbal 

(tesauro, lista de 

cabeçalhos de assunto, 

vocabulários 

controlados) ou 

notacional (notações 

de um esquema de 

classificação). 

Fonte: adaptado de Fujita et al (2009, p. 25). 

 

Pinto (2016, p. 479) aponta a indexação como uma “atividade normalmente associada à 

Biblioteconomia, [que] pode ser considerada junto à descrição, uma das partes mais importantes 

da recuperação da informação”. Barros (2016, p. 34) afirma que  

A indexação enquanto parte de um processo de representação do conteúdo 

documental ainda é pouco utilizada no contexto teórico-metodológico dos 

arquivos e da Arquivística e seu uso muitas vezes ocorre de forma improvisada 

e incongruente.  

 

Maurel e Champgne (1999), que apresentam a descrição e a indexação como duas funções 

em um sistema de descrição de arquivos, mencionam como componentes desse sistema 

(MAUREL; CHAMPAGNE, 1999, p. 256-257, tradução nossa): 

a. as funções ou o processo, quer dizer, a descrição em vários níveis dos 

arquivos mantidos pela instituição, a indexação dos pontos de acesso não 

temáticos (principalmente os relacionados à proveniência), a indexação dos 

pontos de acesso temáticos (assuntos), controle de autoridade (escolha e forma 

de nomes próprios), controle de vocabulário (escolha e forma de nomes 

comuns); 

b. os produtos ou ferramentas resultantes dessas funções, que são os 

instrumentos de indexação que registram notas descritivas e um ou mais 

índices, a lista de autoridade e a lista de vocabulário controlado, que facilitam 

a realização de índices, bem como as descrições; 

c. as políticas, procedimentos e diretrizes estabelecidas em um esforço de 

sistematização do processo e das ferramentas. 

 

É importante ressaltar que o processo de descrição se relaciona ao processo de indexação, 

que pode ser definido, no contexto arquivístico, como o “processo analítico de condensação das 

informações contidas nos documentos para facilitar seu acesso” (MAUREL; CHAMPAGNE, 

1999, p. 257, tradução nossa). 

Segundo a publicação A glossary of archival and records terminology, editada pela 

Society of American Archivists (SAA), indexar é “o processo de criar uma lista ordenada de 
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conceitos, expressa como termos ou frases, com indicações para o local no material indexado 

onde esses conceitos aparecem” (PEARCE-MOSES, 2005, p. 201, tradução nossa). A 

publicação faz uma distinção entre indexação de conceitos e indexação de extração: esta é feita 

geralmente por um computador, dependendo dos termos que estão contidos no documento; 

aquela, baseia-se em um vocabulário controlado, que exige o julgamento humano para ligar os 

títulos às ideias do texto.  

Cruz Mundet (1994, p. 292, tradução nossa) apresenta como etapas do processo de 

indexação em arquivos: 

1. exame do documento e determinação do seu conteúdo, prestando 

atenção aos seguintes elementos: emissor (ator), receptor, canal 

(procedimento), mensagem (assunto) e contexto; 

2. identificação e seleção dos conceitos principais extraídos do 

documento mediante análise intelectual e transformados posteriormente em 

termos de indexação; 

3. seleção de termos de indexação que expressem os conceitos dos 

documentos, estejam eles contidos nos documentos ou outros que sejam 

eleitos representativos. 

 

Segundo Lopez (2002, p. 51), a indexação é o “processo pelo qual se relacionam de forma 

sistemática descritores15 ou palavras-chave16 que permitem a recuperação posterior do conteúdo 

de documentos e informações”, cujo produto é o índice ‒ “instrumento de pesquisa autônomo 

ou complemento de outro” (idem). 

Maurel e Champagne (1999, p. 318, tradução nossa) complementam, afirmando que “o 

objetivo de todo o trabalho de indexação consiste, em primeiro lugar, em dar acesso ao conteúdo 

dos documentos, bem como a facilitar a localização, visto que ela dá um acesso direto aos 

documentos”. 

Maurel e Champagne (1999, p. 319, tradução nossa) dividem a indexação em dois tipos:  

Por um lado, a indexação por atribuição é feita pelo arquivista ou indexador, 

que é responsável por analisar os documentos e expressar seus conceitos 

usando termos apropriados; essa indexação, realizada por meio da 

intermediação humana, permite exprimir os conceitos não verbalizados. Por 

outro lado, a indexação por meio de extração de termos é geralmente associada 

à indexação automática, uma vez que é realizada por meio de software 

especializado, seja a partir do texto completo dos próprios documentos, seja 

de texto presente nos registros descritivos. O software então indexará os 

termos presentes nesses textos. A escolha do tipo de indexação dependerá do 

tipo de resultados que se deseja obter. 

 
15 Um descritor é um “um termo usado para representar um conceito ao indexar” (ISO 25964, 2011, 

tradução nossa). 
16 As palavras-chave vêm da linguagem livre, ou seja, não há controle de vocabulário, e podem ser 

definidas como “palavra ou grupo de palavras retiradas do título ou do texto de um documento e que 

indicam seu conteúdo, facilitando a recuperação da informação” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 

128). 
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Cabe ressaltar também a importância da “coerência (ou uniformidade), [que] é a 

capacidade de identificar, tanto em diversos indexadores, quanto em apenas um em diferentes 

momentos, os mesmos conceitos e de traduzi-los de forma idêntica para um mesmo documento” 

(MAUREL; CHAMPAGNE, 1999, p. 321, tradução nossa). 

Conforme mencionado anteriormente, uma das previsões constantes da NOBRADE 

corresponde à área 8, que é a “área de pontos de acesso e indexação de assuntos”, que afirma 

que 

A indexação dos assuntos deve contemplar nomes de entidades, eventos, áreas 

geográficas, períodos e assuntos tópicos. Os assuntos tópicos devem ser 

indexados de acordo com as necessidades, possibilidades e objetivos da 

entidade custodiadora, levando-se em consideração a metodologia e os 

resultados distintos obtidos pela indexação pré-coordenada, mais comum em 

sistemas manuais de recuperação de informação, e pela indexação pós-

coordenada, mais comum em sistemas informatizados de recuperação de 

informação. (CONARQ, 2006, p. 59) 

 

Segundo a própria NOBRADE (2006, p. 15), pode-se definir como indexação pós-

coordenada a que é realizada “por termos que devem ser combinados no momento da busca 

para filtragem da informação desejada” e como indexação pré-coordenada a realizada “por 

termos combinados previamente” (idem). 

Cumpre também citar a tarefa de controle de vocabulário mencionada pela área 8, cujo 

principal objetivo é “registrar os procedimentos para recuperação do conteúdo de determinados 

elementos de descrição, por meio da geração e elaboração de índices baseados em entradas 

autorizadas e no controle do vocabulário adotado” (CONARQ, 2006, p. 59). 

Um dos problemas que o indexador pode enfrentar ao indexar o documento é o de ordem 

linguística. Maurel e Champagne (1999) afirmam que os problemas de sinonímia, de 

homografia e de polissemia do vocabulário, bem como as alterações de termos para designar 

um mesmo conceito através do tempo, são alguns exemplos dessa questão. 

Para facilitar e minimizar esses problemas, é importante o uso de um vocabulário 

controlado, que é  

[...] uma LINGUAGEM ARTIFICIAL constituída de termos organizados 

em estrutura relacional. Um vocabulário controlado é elaborado para 

padronizar e facilitar a entrada e a saída de dados em um sistema de 

informações. Tais atributos promovem maior precisão e eficácia na 

comunicação entre os usuários e o sistema de informações. (KOBASHI, 2008, 

p. 1, grifo da autora) 

 

Com relação à utilização de vocabulários controlados pelos arquivos, Davanzo e Moreira 

(2019, p. 7) mencionam que “devem ser melhor explorados pela área, pois possuem potencial 
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para proporcionar um melhor acesso à informação devido às possibilidades que estes 

instrumentos oferecem: controle terminológico”. Os autores ainda acrescentam que 

[...] o uso do controle terminológico é altamente necessário para que o 

processo de recuperação da informação aconteça de maneira fluida, pois, os 

vocabulários controlados permitem que a navegação pelos sistemas de busca 

aconteça de forma mais consistente devido ao uso de termos preferidos que 

atuam como pontes entre usuários e sistemas. (DAVANZO; MOREIRA, 

2019, p. 8) 

 

Pensando um pouco mais na questão da escolha dos termos que representam os conceitos 

dos documentos, Pret e Cordeiro (2017) apontam que um dos pensamentos que influenciam os 

estudos sobre indexação é o de que “palavras declaram conceitos universais sobre o mundo”. 

Segundo as autoras, para que os conceitos sejam bem-sucedidos, devem possuir elementos, 

características e atributos que, combinados, cheguem “próximo à descrição das coisas e do 

pensamento”.  

Relembra-se aqui a importância dos estudos de Dahlberg, na década de 1970, no âmbito 

da teoria do conceito, quando discute os três elementos determinantes do triângulo conceitual: 

o referente, a(s) característica(s) e o termo.   

 

Figura 8: Triângulo do conceito 

  

Item de referência (IR) 

 

 

CONCEITO 

 

Predicação verdadeira (PV) 

sobre o item de referência 

 

 Síntese da predicação, feita 

através de um termo/nome 

Fonte: traduzido e adaptado de Dahlberg (1978, p. 13). 

 

Também de acordo com Pret e Cordeiro (2017), é preciso “entender a indexação como 

uma operação que deve reconhecer os assuntos (subjects) mais significantes de um documento 

para auxiliar a recuperação da informação”. Esses assuntos devem ser representados por 

conceitos, cuja “eficácia [...] está relacionada diretamente à fidelidade de sua descrição do real”. 

Conforme Rios e Cordeiro (2010, p. 126), “a expressão assunto ou tema deve ser 

analisada considerando-se o conteúdo do documento, logo, uma ideia (conceito) será denotada 

por termos ou notações”. Porém, Gonçalves (1998, p. 23, grifo da autora) afirma que 



55 
 

[...] o emprego do termo ‘assunto’ gera inúmeras confusões, sendo ora 

entendido como ‘função’, ora como ‘tema’. Seria conveniente que o uso do 

termo ‘assunto’ fosse evitado, pois se refere, mais propriamente, ao conteúdo 

estrito de um documento.  

 

Um assunto é o produto da extração de conceitos, que podem ser concebidos como 

“unidades do conhecimento identificadas através de enunciados verdadeiros sobre um item de 

referência e representados por uma forma verbal (termo ou palavra)” (DIAS; NAVES, 2013, p. 

55). Ele é um conjunto de características, sendo a “mais geral chamada categoria, que é o 

conceito na sua mais ampla extensão” (DIAS; NAVES, 2013, p. 56). 

A indexação poderá ser realizada obedecendo-se “a um esquema de categorias 

reconhecidas como importantes no campo coberto pelo documento, ex: o fenômeno, o processo, 

as propriedades, as operações, o material, o equipamento, etc.” (UNISIST, 1981, p. 87). É 

fundamental que essa diretriz, bem como a definição das categorias estejam explícitas na 

política de indexação17 da instituição. 

Os assuntos, enquanto reunião de conceitos, funcionam como pontos de acesso aos 

documentos. Smit e Kobashi (2003, p. 13) afirmam que “o acesso à informação nos arquivos é 

mediado por pontos de acesso, portas ou pontes que permitem detectar agrupamentos de 

documentos, distinguindo-os de outros agrupamentos de documentos”, ou seja, a busca em um 

arquivo é feita por meio de termos (chamados pelas autoras de pontos de acesso, portas ou 

pontes) para distinguir, dentro de toda a documentação, aquele agrupamento que é importante 

para o usuário. 

Vale destacar que a utilização de assuntos, neste trabalho, é defendida apenas para a 

indexação dos documentos e sua facilidade de recuperação, pois as “classificações temáticas, 

tipológicas, fictícias ou de qualquer outra natureza, sem correspondência com a estrutura 

orgânica da entidade produtora da documentação, não devem ser usadas em arquivos” 

(RIBEIRO, 1998, p. 17-18). 

Cordeiro (2000, p. 81-82) ressalta outra questão-chave para o processo de indexação: 

Quando o indexador analisa um documento de forma individual, pode-se 

acreditar que o parâmetro a ser considerado é a interseção entre conjunto de 

documentos e conjunto de usuários e, de forma menos intensa, o conjunto 

organizacional. Mesmo que na futura unidade de informação só exista o 

conjunto de documentos - documentos agrupados sem uso - o indexador irá 

usar um parâmetro hipotético de possíveis perguntas/interesses de usuários 

para tal conjunto de documentos, isto é os subconjuntos. 

 
17 Política de indexação é o “conjunto de diretivas relativas à determinação dos campos de tratamento, 

seleção do nível de análise dos documentos a serem indexados, definição de um antidicionário, tipos de 

documentos a serem processados e demais ações necessárias à otimização do serviço de informação” 

(CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 285). 
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A autora ainda apresenta quatro princípios que devem nortear o indexador no momento 

da leitura de um documento a ser indexado: 

➢ Princípio da margem de segurança, segundo o qual “o indexador procura resgatar do 

documento informações temáticas e não-temáticas que possam representá-los no nível 

descritivo e temático no SRI, sem equívocos de interpretação” (CORDEIRO, 2000, p. 82). 

➢ Princípio do acesso coletivo, segundo o qual a indexação deve ser feita de forma mais 

abrangente e menos profunda, de forma a atender a grupos de usuários e não somente 

indivíduos. 

➢ Princípio da coincidência, segundo o qual o indexador busca perguntas cujas respostas de 

um grupo de documentos sejam coincidentes e possibilitem a recuperação da informação 

deles. 

➢ Princípio da polirrepresentação, segundo o qual “diante da variabilidade das necessidades, 

tem-se analogicamente múltiplas representações (pontos de acesso) do documento” 

(CORDEIRO, 2000, p. 86). 

É válido destacar que, apesar de os princípios acima terem sido elaborados para a 

indexação de filmes, eles são usados para os diversos gêneros documentais e podem também 

ser aplicados no contexto desta pesquisa, com documentos textuais. 

Por fim, é fundamental salientar que, para o processo de indexação, o conjunto de 

documentos de um SRI “deverá ser trabalhado de forma articulada com o conjunto e usuários 

e o conjunto unidade-organizacional” (CORDEIRO, 2000, p. 87), assim haverá garantia de 

pleno êxito na recuperação da informação. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para que sejam alcançados os objetivos deste projeto, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica para a elaboração da fundamentação teórica (seção 2), bem como visitas in loco 

às instituições para se observar a aplicação da teoria na prática. O material coletado nas visitas 

foi analisado e representado em textos e gráficos para que os demais pesquisadores do tema 

possam usar como base para seus trabalhos. 

 

5.1 Pesquisa bibliográfica 

 

A realização de uma minuciosa pesquisa bibliográfica ‒ cujas fontes se apresentam no 

quadro abaixo (quadro 5) ‒ teve por objetivo fundamentar a reflexão sobre o conceito de 

recuperação da informação, no âmbito da organização do conhecimento e da informação, para 

a Ciência da Informação e particularizar para a Arquivologia, bem como apresentar a 

importância do processo de recuperação da informação dentro de uma instituição de arquivos. 

 

Quadro 5: Fontes pesquisadas para a pesquisa bibliográfica 

Bases de dados: Periódicos: Repositórios: 

➢ LISA (Library 

Information Science 

Abstratcs) 

➢ BRAPCI (Base de Dados 

em Ciência da 

Informação) 

➢ SCIELO (Scientific 

Electronic Library 

Online) 

➢ BRAJIS (Brazilian 

Journal of Information 

Science) 

➢ Archivaria 

➢ Investigación 

bibliotecológica 

➢ Revista española de 

documentación científica 

➢ RCAAP (Repositórios 

Científicos de Acesso 

Aberto de Portugal) 

➢ BENANCIB 

➢ BDTD 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Na base de dados LISA, acessada pelo portal de periódicos da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), foi feita uma busca avançada com os termos 

“information retrieval” AND archive AND indexing. Cumpre justificar que a escolha das 

expressões em idioma estrangeiro se deu pelo âmbito internacional da base, bem como ressaltar 

que, em virtude de a busca ter se realizado em março de 2019, estipulou-se um intervalo de 

tempo de dez anos nas publicações. Além disso, foram utilizados os filtros para periódicos 

acadêmicos, revisados por pares, nos idiomas espanhol, francês, inglês e português. Após a 

recuperação dos resultados, dos 404 encontrados, muitos versavam sobre suportes documentais 
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distintos, como por exemplo, imagens e vídeos, enquanto que outros foram descartados por não 

fazerem parte do escopo da pesquisa. Ao final, foram selecionados apenas alguns artigos. 

Já na Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI), foi feita uma busca avançada 

com os mesmos parâmetros da base anterior, porém com os termos “recuperação da 

informação” AND arquivo AND indexação, que foram escolhidos em face de a BRAPCI ser 

uma base nacional, cujos periódicos são redigidos majoritariamente em português. Nessa busca, 

apenas três resultados foram retornados, sendo um escrito pela autora desta pesquisa; outro já 

recuperado na base LISA; e o terceiro foi levantado como referência, das autoras Medeiros e 

Magalhães (2014). Na base SCIELO, repetiu-se o mesmo processo da base BRAPCI, porém 

nenhum artigo foi recuperado.  

No Portal de Periódicos da CAPES, em que se realizou uma busca por assuntos, da mesma 

forma que nas demais bases, dez resultados foram obtidos na busca em língua portuguesa, 

porém nenhum deles apresentou-se relevante para este estudo. 

Ao efetuar a busca nos sites dos periódicos apresentados no quadro 5, foram retornados 

poucos artigos relevantes para a temática aqui abordada. No BRAJIS, por exemplo, dos seis 

documentos retornados para a busca “recuperação da informação”, apenas o de Souza e Araújo 

Júnior mostrou-se fundamental. Já no Archivaria, pesquisou-se por “information retrieval” 

obtendo-se 19 resultados, que não se encaixaram no escopo da pesquisa. 

No periódico Investigación bibliotecológica, em que se utilizou a expressão 

“recuperación de la información”, foram obtidos 57 artigos nos últimos dez anos, porém não 

se utilizou nenhum deles nessa pesquisa. Na Revista española de documentación científica, não 

foi recuperado nenhum artigo seguindo a busca anterior.  

Nos Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), utilizou-se uma 

busca por assunto, novamente combinando os termos “recuperação da informação” AND 

arquivo AND indexação, sendo que nenhum documento foi recuperado. Já no repositório 

BENANCIB, a pesquisa pelo termo “recuperação da informação em arquivos” retornou apenas 

um resultado. Na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizou-se a 

pesquisa simples por “recuperação da informação, conseguindo-se acesso às mais recentes 

produções disponíveis. 

Para complementação da bibliografia, procedeu-se à leitura de textos de autores 

consagrados na área, como por exemplo, Borko (1968), Vickery (1953), Buckland (1991 e 

2018), entre outros. Alguns desses autores foram sugeridos pela orientadora; outros, entretanto, 

já haviam sido objeto de estudo da autora. As referências constantes dos textos estudados 

também foram essenciais para a elaboração desta pesquisa. Além dessas fontes, foram 
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realizadas pesquisas no catálogo de bibliotecas da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

bem como em livros de propriedade da autora da pesquisa. 

 

5.2 Pesquisa de campo e pesquisa documental 

 

Como campo empírico do trabalho, conforme já explicitado anteriormente, estudaram-se 

os arquivos dos estados do Sudeste do Brasil, a saber: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo 

e Minas Gerais.  

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa documental nos sites destas instituições com 

a intenção de verificar os documentos disponibilizados para o usuário nesse primeiro contato. 

Procedeu-se à verificação dos sistemas de pesquisa com o objetivo de confirmar a existência de 

nomeações de assuntos associadas aos documentos, assim como as interfaces viabilizadas. 

Além disso, como pesquisa de campo, destinou-se um dia de visita presencial para cada 

uma das instituições. As visitas foram relevantes para realizar o levantamento das ocorrências 

durante o processo de recuperação da informação nas instituições estaduais do Sudeste 

brasileiro, assim como observar os problemas oriundos de uma recuperação insatisfatória. 

As visitas ocorreram: a) no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), no 

dia 07/10/2019; b) no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES), no dia 

12/11/2019; c) no Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), no dia 22/11/2019; e d) 

no Arquivo Público Mineiro (APM), no dia 29/11/ 2019.  

Nestes locais, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, conforme o Apêndice A, 

com os responsáveis pelos setores de arquivos permanentes e/ou descrição de documentos. 

Além disso, ficaram disponíveis aos usuários questionários, conforme o Apêndice B, com o 

objetivo de verificar o processo de recuperação da informação nas instituições. 

Por conta do baixo número de respostas aos questionários, foi adotada uma metodologia 

de análise das buscas realizadas, solicitando-se às instituições o envio do registro dos assuntos 

usados pelos usuários no momento da busca. Em caso de impossibilidade de atendimento a essa 

solicitação, requisitou-se uma pesquisa de usuários recente, relatórios da instituição ou algum 

tipo de registro que pudesse demonstrar o comportamento de busca dos usuários. 

Além disso, também foi feita uma análise das ferramentas de recuperação da informação 

(os instrumentos de pesquisa) disponibilizadas nos arquivos. Realizaram-se pesquisas 

documentais para testar a eficácia e eficiência dos instrumentos disponibilizados aos usuários, 

bem como uma análise física do ambiente destinado à pesquisa. 
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A seguir, apresentam-se, resumidamente, o histórico de cada instituição e o resultado da 

análise dos sistemas das instituições, realizada antes das visitas, em seus sites, com o objetivo 

de verificar o primeiro contato online do usuário com o acervo. 

 

5.2.1 Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ)  

 

De acordo com o site18 do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o APERJ foi 

criado pelo decreto nº 2.638, de 25 de agosto de 1931. Conforme explicitado no decreto, o 

Arquivo Geral do Estado do Rio de Janeiro (como foi denominado inicialmente) era 

subordinado à Diretoria do Interior e Justiça, com sede em Niterói. Apenas em 1975, após a 

fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, a instituição passou a ter o nome atual e, 

somente 25 anos depois, em 1998, o arquivo mudou-se para o seu endereço atual, na Praia de 

Botafogo. 

O Art. 1º do Regimento Interno do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (CASA 

CIVIL, 2014) aponta que  

O Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, unidade administrativa da 

estrutura básica da Secretaria de Estado da Casa Civil, tem por finalidade 

implementar a política estadual de arquivos definida pelo Conselho Estadual 

de Arquivos – CONEARQ, por meio da gestão, recolhimento, tratamento 

técnico, preservação e divulgação do patrimônio documental estadual, 

garantindo pleno acesso à informação, visando apoiar a administração pública 

e a tomada de decisões governamentais de caráter político-administrativo, o 

cidadão na defesa de seus direitos e incentivar a produção de conhecimento 

científico e cultural. 

 

Este Regimento é anexo à Resolução da Casa Civil Nº 339, de 20 de março de 2014, 

ocasião em que foi alterado o Regimento anterior.  

Atualmente vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil, o APERJ é composto pela: I) 

Diretoria Geral; II) Departamento de Gestão de Documentos; III) Departamento de Acesso à 

Informação; IV) Departamento de Gestão do Acervo; e V) Divisão de Apoio Administrativo. 

É importante ressaltar que “a identificação, arranjo e descrição dos documentos textuais de 

valor permanente”, além da “elaboração de instrumentos de pesquisa visando à recuperação de 

informações para consulta e divulgação, bem como de instrumentos de controle interno com 

vistas à localização do acervo” (CASA CIVIL, 2014, Art. 13) são competências da Divisão de 

 
18 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Disponível em: 

http://www.rj.gov.br/web/casacivil/exibeConteudo?article-id=2977774. Acesso em: 5 set. 2018. 

Durante esta pesquisa, o site foi alterado, passando a estar disponível em: 

http://www.rj.gov.br/aperj.aspx. Acesso em: 2 fev. 2020. É importante, entretanto, ressaltar que o novo 

endereço eletrônico da instituição não apresenta as informações anteriormente fornecidas. 
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Processamento Técnico, razão pela qual foi estabelecido o responsável por este setor para 

realização da entrevista. 

O acervo do APERJ encontra-se disponibilizado em uma plataforma AtoM19, na qual 

existem a parte da pesquisa e a que possibilita a navegação em descrições arquivísticas, registro 

de autoridade, instituições arquivísticas, funções, assuntos, locais e objetos digitais. 

Ao acessar a aba assuntos, observou-se uma lista de 248 termos sem controle vocabular, 

além de alguns que apresentaram resultado zerado, ou seja, não possuíam nenhum documento 

associado, conforme a imagem abaixo (figura 9):  

 

Figura 9: Captura de tela do sistema do APERJ 

 
Disponível em: http://200.222.27.136/index.php/subjects. Acesso em: 6 maio 2019. 

 

À primeira vista, ficou claro o esforço da instituição em utilizar o recurso de assuntos, 

com o intuito de facilitar para o usuário. Entretanto, a recuperação de um assunto que não 

contém nenhum documento associado pode causar confusão na hora da consulta, haja vista a 

literatura confirmar que a falta de critérios para a determinação dos assuntos pode dificultar 

recuperação da informação. Em vista disso, questionou-se ao gestor a existência de uma 

 
19 ICA-AtoM (International Council on Archives - Access to Memory) é um software livre de descrição 

arquivística desenvolvido pelo Conselho Internacional de Arquivos. Possui uma interface online que 

fornece acesso público e institucional aos repositórios arquivísticos. Disponível em: https://www.ica-

atom.org/. Acesso em: 6 maio 2019. Já o AtoM, ou Acesso à Memória, é uma nova versão do ICA-

AtoM não mais vinculada ao Conselho Internacional de Arquivos, e desenvolvida com novas 

funcionalidades e algumas correções. Disponível em: https://www.accesstomemory.org/pt-br/. Acesso 

em: 6 maio 2019. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.accesstomemory.org%2Fpt-br%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFaLal3MPeNNWLLnNzA3i04AxdQYw
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listagem prévia dos assuntos. Os resultados serão apresentados e discutidos na seção 6 deste 

trabalho.  

 

5.2.2 Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) 

 

No site20 do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, apresenta-se uma linha do 

tempo com os principais fatos ocorridos na história da instituição criada pelo Decreto nº 135, 

de 18 de julho de 1908, com o nome de Archivo Público Espírito-Santense.  

A partir do Decreto nº 583, de 05 de março de 1910, o Arquivo Público passou a funcionar 

junto com a Biblioteca Pública, na Diretoria do Interior e Justiça. Até 1943, o arquivo público 

e a biblioteca pública eram unidos e, desde 1921, ambos eram vinculados à Secretaria do 

Interior e Justiça. Entretanto, neste mesmo ano, houve uma separação ‒ apenas sob o ponto de 

vista administrativo ‒ por meio da qual a biblioteca passou para a Secretaria de Educação e 

Saúde. 

Em 1967, o arquivo deixou de ser uma instituição, passando a ser uma seção subordinada 

ao Departamento de Administração Geral (DAG). Apenas em 1974, ele retorna ao nível de 

diretoria, já estando desde 1972 com um convênio com o departamento de História da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) para a reorganização do acervo. 

Em 2004, depois de muitas alterações, tornou-se vinculado à Secretaria de Estado da 

Cultura, à qual já pertencera anteriormente. Passou a ocupar a sede atual a partir de 2008, apesar 

de o governo estadual ter feito a cessão do prédio para a instituição em 2005, sendo que a sua 

inauguração oficial ocorreu apenas em 2011, após diversas reformas de acessibilidade e 

melhorias para a preservação e a organização do acervo. Desde 2017, em parceria com a UFES, 

o APEES publica semestralmente a “Revista do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo”. 

O acervo da instituição também utiliza uma plataforma do AtoM como sistema de 

descrição. Ao navegar pelos assuntos, são encontrados 1.868 termos, que possuem problemas 

de padronização, conforme pode ser visto na imagem abaixo (figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Disponível em: https://ape.es.gov.br/. 

Acesso em: 6 maio 2019. 
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Figura 10: Captura de tela do sistema do APEES 

 
Disponível em: http://201.62.44.38/index.php/subjects. Acesso em: 6 maio 2019. 

 

Pode-se observar que, assim como no caso do APERJ, existe um esforço da instituição 

em fornecer aos usuários assuntos para as suas buscas, porém foi necessária uma visita 

presencial (que será apresentada na seção 6 deste trabalho) para melhor entendimento dos 

critérios de seleção desses termos. 

 

5.2.3 Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) 

 

Conforme informado no site21 do Arquivo Público do Estado de São Paulo, a instituição, 

que custodia um acervo de mais de 34 mil metros lineares de documentação, também fornece 

um serviço de auxílio a outros órgãos, no desenvolvimento de planos de classificação, tabelas 

de temporalidade, etc. 

Criado em 1892, lançou sua primeira publicação oficial em 1894: “Documentos 

Interessantes para a História e Costumes de São Paulo”. Com o passar dos anos, formou uma 

vasta coleção, desfeita em 1949, devido à mudança de espaço, reduzindo-se a atividades 

administrativas. Em 1984, foi criado o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo (SAESP), 

do qual o Arquivo Público era o órgão central. O decreto criador do Sistema foi a 

 
21 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em: 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/. Acesso em: 6 maio 2019. 



64 
 

regulamentação que deu ao APESP a capacidade de recolhimento dos documentos produzidos 

pela administração estadual.  

Apenas em 1997, mais de 100 anos depois de ser criado, o Arquivo conseguiu uma sede 

própria, adaptada para receber a instituição e onde está localizada até hoje. No ano de 2007, foi 

transferido da Secretaria da Cultura (à qual estava subordinado desde 1967) para a Casa Civil, 

o que implicou uma reorganização de sua estrutura interna. Somente em 2009 foi realizado o 

primeiro concurso público para contratação de funcionários. 

Recentemente, em 2012, o Arquivo inaugurou o primeiro edifício projetado no Brasil 

especificamente para uma instituição de arquivo de grande porte. No ano seguinte, foi 

inaugurada também a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), que se localiza no saguão do 

prédio do Arquivo. 

Sobre o acervo, a instituição conta com um repositório digital e um “guia”22, ambos na 

sua página principal do site. No repositório, constam documentos digitais ou digitalizados para 

acesso direto pelo cidadão, que são divididos em: Acervo Textual; Fotos e Filmes; Mapas; e 

Bibliográficos e Periódicos. Já o guia, cuja revisão foi iniciada em 2014 para adequação às 

normas internacionais, está disponibilizado em uma plataforma ICA-AtoM, disponível online 

no seguinte endereço: http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/destaques.php (Acesso 

em: 6 maio 2019). Nesta página, são destacados fundos que se encontram disponíveis na 

plataforma, bem como uma caixa de busca simples ou avançada. 

A título de exemplo, ao acessar o primeiro fundo cuja descrição está disponível (Fundo 

BR SPAPESP SEGOVC - Secretaria de Governo da Capitania de São Paulo), encontra-se a 

descrição das áreas de Identificação, Contextualização, Conteúdo e estrutura, Condições de 

acesso e utilização, Documentação associada, Pontos de acesso e Controle da descrição. Na 

área de Pontos de acesso, existem apenas Nomes relacionados (no caso do fundo analisado, 

apenas o nome do Produtor). 

Nesse sistema online, existem diversos pontos positivos, como por exemplo, diversos 

hiperlinks que conectam uma informação à outra. Porém, não há uma indexação dessa 

documentação, nem um índice onde se possam buscar assuntos, apesar da existência da aba 

Assuntos, que induz o usuário a crer numa pesquisa dessa forma, conforme pode ser visto na 

imagem abaixo (figura 11). 

 

 

 

 
22 É importante ressaltar que a instituição chama de guia o seu sistema, no qual são feitas as descrições 

da documentação custodiada pelo APESP. 
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Figura 11: Captura de tela do sistema do APESP 

 
Disponível em: http://icaatom.arquivoestado.sp.gov.br/ica-atom/index.php/;taxonomy/browse/35. 

Acesso em: 6 maio 2019. 

 

Pode-se concluir, portanto, que o arquivo reconhece a importância da pesquisa por 

assuntos, visto que dedicou uma aba de seu sistema a este tipo de busca, porém não há um 

esclarecimento sobre a não realização da indexação. Na seção 6, serão apresentados os 

resultados da pesquisa de campo, que pôde esclarecer melhor as diretrizes da instituição a esse 

respeito. 

 

5.2.4 Arquivo Público Mineiro (APM)  

 

Conforme informado em seu site23, o Arquivo Público Mineiro foi criado em 1895, 

constituindo-se na instituição cultural mais antiga de Minas Gerais. Desde seu início, foi criada 

a Revista do Arquivo Público Mineiro, que até hoje é publicada. No mesmo endereço desde 

1938, conta com um acervo de milhares de documentos permanentes. A documentação 

custodiada pelo arquivo também obedece à Lei Estadual nº 19.420, que estabelece a política de 

arquivos de Minas Gerais. 

Ao contrário das instituições anteriores, o site do APM já é integrado ao sistema de 

acervo, permitindo a busca direta por ele. Em virtude da não utilização do sistema AtoM, é 

 
23 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Disponível em: http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/. Acesso 

em: 6 maio 2019. 



66 
 

disponibilizado um guia de fundos e coleções, que consiste numa listagem dos fundos. Os 

documentos também estão descritos, assim como no caso do APESP, de acordo com a norma 

internacional, que não prevê a indexação dos documentos. 

Quando se acessa a parte de busca avançada, ficam mais claros os metadados com que se 

pode localizar um documento, conforme imagem abaixo (figura 12). 

 

Figura 12: Captura de tela do site do APM 

 
Disponível em: 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/fundos_colecoes/search.php?pid=38&action=results. 

Acesso em: 6 maio 2019. 

 

Nessa instituição, diferentemente das anteriores, sequer se mencionou a possibilidade de 

busca por assunto, e entender esta questão só se tornou possível após a explicação do gestor 

acerca do recolhimento da documentação à instituição. Os resultados serão apresentados, 

portanto, na próxima seção deste trabalho (seção 6). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta seção se encontra dividida em três partes, nas quais serão apresentados e discutidos 

os resultados obtidos nas entrevistas realizadas com os gestores, nos questionários aplicados 

aos usuários e na análise dos assuntos de busca utilizados pelos usuários. Esta última não foi 

totalmente possível em todas as instituições, conforme apresentado a seguir. 

 

6.1 Entrevistas com gestores 

 

Conforme já mencionado na metodologia deste trabalho (seção 5), parte da coleta de 

dados tinha por objetivo visitar as instituições para realizar entrevistas com os gestores24. Elas 

ocorreram in loco, nas seguintes datas e com os seguintes responsáveis: 

 

Quadro 6: Instituição, data e entrevistado 

Instituição Data Entrevistado Setor que coordena 

APERJ 07/10/2019 Daniel Elian 
Divisão de Processamento 

Técnico 

APEES 12/11/2019 Michel Caldeira de Souza 

Coordenação de 

Documentos Escritos, 

Audiovisuais e 

Cartográficos 

APESP 22/11/2019 
Marcelo Thadeu 

Quintanilha Martins 

Centro de Acervo 

Permanente 

APM 29/11/2019 Denis Soares da Silva Arquivos Permanentes 

Fonte: elaborado pela autora a partir das entrevistas realizadas. 

 

A ordem de visita aos arquivos foi definida em função da acessibilidade, optando-se por 

iniciar pelo mais próximo. Assim sendo, a primeira entrevista foi feita no APERJ, no Rio de 

Janeiro, com o objetivo de verificar o nível das perguntas: se estavam condizentes e se 

conseguiam representar o que era pesquisado. A última visita foi ao APM, em razão da 

diferença de seu sistema em relação aos das outras instituições. 

Em cada uma das instituições, os entrevistados apontaram a quantidade de fundos e 

coleções custodiados na ocasião das entrevistas, conforme informação constante do quadro 

abaixo (quadro 7): 

 

 
24 O modelo de entrevista semiestruturada aplicada aos gestores dos arquivos públicos estaduais do 

Sudeste brasileiro encontra-se disponível no Apêndice A deste trabalho. 
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Quadro 7: Quantidade de fundos e coleções em cada instituição 

Instituição Fundos Coleções 

APERJ 26 12 

APEES 38 29 

APESP Mais de 7925 - 

APM 69 25 

Fonte: elaborado pela autora a partir das entrevistas realizadas. 

 

Com relação à formação dos entrevistados, apenas o APEES conta com um gestor 

arquivista; nos demais, essa função é desempenhada por profissionais com graduações em 

outras áreas. Tanto no APERJ quanto no APM, os gestores estão cursando a graduação em 

Arquivologia, enquanto que o gestor do APESP afirmou ter cursado cursos livres na área de 

Arquivologia. 

É importante destacar que, dos quatro Estados, apenas o de São Paulo não conta com uma 

graduação em Arquivologia em sua capital. Na cidade do Estado do Rio de Janeiro, o curso é 

oferecido pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); na de Vitória é 

oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); e em Belo Horizonte pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em São Paulo, apenas na cidade de Marília 

conta-se com a graduação. 

Numa das questões feitas aos gestores, solicitava-se o ano de abertura dos Arquivos ao 

público, cuja figura abaixo (figura 13) ilustra essa linha de tempo: 

 

Figura 13: Ano de abertura das instituições ao público 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 
25 Por conta da falta de um guia geral da instituição, o entrevistado não pôde dar informações exatas 

sobre a quantidade de fundos e coleções custodiados pelo APESP. 

1892 criação do 
APESP

1895 criação do 
APM

1908 criação do 
APEES

1931 criação do 
APERJ
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Além disso, foi investigado também o ano em que ocorreram as mudanças para os 

endereços atuais, ou seja, em que ano o acervo foi deslocado para o novo local. Essas respostas 

estão representadas na figura abaixo (figura 14): 

 

Figura 14: Ano da mudança das instituições para a sede atual 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Com essas respostas, é possível perceber que a infraestrutura reflete, em parte, o ano em 

que a instituição foi para o endereço. No caso de SP, por exemplo, o Arquivo conta com um 

prédio projetado especificamente para atender as necessidades da instituição, o que facilita o 

dia a dia. Porém, fica claro que não apenas esse quesito deve ser observado: o APM, apesar de 

ser a instituição há mais tempo no mesmo endereço, tem uma excelente divisão do prédio, 

contando, inclusive, com salas separadas para os setores de referência e de acesso. 

Com relação à entidade tutelar dos Arquivos, tanto o APEES quanto o APM são 

vinculados às Secretarias de Cultura daqueles Estados. Já o APERJ e o APESP não estão 

vinculados administrativamente à cultura, sendo o primeiro subordinado à Secretaria da Casa 

Civil e Governança e o segundo, à Secretaria de Governo. 

Quando perguntados sobre o pessoal técnico qualificado para lidar com a documentação, 

apenas no APEES e no APERJ foi dito que existem arquivistas formados no quadro de 

funcionários, sendo um arquivista no RJ e cinco arquivistas no ES. Tanto no APESP quanto no 

APM foram relatados apenas servidores concursados, de formações diversas. No APM, três 

destes funcionários estão atualmente cursando a graduação em Arquivologia. No APESP, nem 

mesmo os estagiários são estudantes de Arquivologia: sua maioria está na graduação de 

História.  

Com relação ao atendimento aos usuários, todos os arquivos apresentaram como opção 

um primeiro contato não presencial, no qual o usuário pode solicitar, a partir do que viu na base 

de dados, o documento de que necessita.  Apesar disso, todos foram unânimes ao afirmar que a 

base não reflete integralmente o acervo da instituição. Nesse caso, a pesquisa só seria completa 

1938 mudança 
do APM para o 
endereço atual

1998 mudança 
do APERJ para o 

endereço atual

2011 mudança 
do APEES para o 

endereço atual

2012 mudança 
do APESP para o 

endereço atual
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se realizada presencialmente para acessar os instrumentos de pesquisa e solicitar ajuda ao 

responsável. 

Por unanimidade, todos os entrevistados ressaltaram a importância da presença do 

funcionário da instituição (que, conforme já dito, nem sempre é arquivista) para uma melhor 

mediação entre a solicitação do consulente e os instrumentos de pesquisa. Nenhuma das 

instituições é capaz de assegurar que o instrumento de pesquisa é claro e direto a ponto de 

permitir que o usuário localize o documento por si só. 

O APM, por exemplo, afirmou que existe uma parte do seu acervo que já se encontra 

digitalizada e disponível na base de dados, facilitando o acesso dos usuários. Para o caso de 

documentos que não constem na base online, o usuário necessita encaminhar-se à instituição. 

As etapas que os usuários percorrem ao buscar uma informação no Arquivo podem, 

portanto, se iniciar ainda na residência, ao pesquisar na base, ou apenas presencialmente, ao 

chegar à instituição. De toda forma, todos os arquivos apontaram a identificação como o 

primeiro passo ao se pesquisar presencialmente.   

Em um balcão localizado logo na entrada de cada uma das instituições, o consulente deve 

preencher uma ficha, apresentando seus dados pessoais. Caso tenha solicitado algum 

documento específico por e-mail, é possível acessá-lo logo após a sua identificação na recepção. 

Caso ainda vá pesquisar no acervo, o pesquisador reporta ao funcionário o material que quer 

acessar. Com sua ajuda, seleciona os documentos que deseja consultar para que a equipe do 

arquivo busque nos depósitos. 

No caso do APEES, por exemplo, solicita-se ao usuário um prazo mínimo de cinco dias 

para que o documento seja preparado para o acesso, ou seja, mesmo que o usuário vá 

presencialmente fazer a pesquisa, não poderá acessar imediatamente.  

No caso do APERJ, se agendado, o usuário poderá acessar até 10 itens no dia. Para casos 

nos quais o pesquisador seja de longe da instituição e não tenha conhecimento sobre a política 

de agendamento, a instituição fornece apenas três itens no momento da pesquisa. 

No caso do APESP, a consulta é imediata. A instituição possui uma célula de 

conservação, ao lado da sala de consulta, pela qual o documento por uma verificação antes de 

ser entregue ao pesquisador. Além disso, no site disponibiliza-se uma listagem dos documentos 

que estão fora de circulação por estarem muito frágeis ou contaminados para evitar a ida 

desnecessária ao arquivo. 

O APM afirmou que os agendamentos são necessários apenas para acervos com logística 

difícil, como por exemplo, o da Coordenação Geral de Segurança, composto por muitas 
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microfichas, cujo suporte está fragilizado. Nessas situações, são solicitados dois dias ao 

pesquisador para que o material seja separado e contado, evitando perdas da informação. 

Os instrumentos de pesquisa em todas as instituições são variados, dependendo do 

fundo a ser descrito. Nenhum dos arquivos relatou uma periodicidade fixa para a atualização 

dos instrumentos, ocorrendo de acordo com a demanda. Abaixo, foi elaborado um quadro 

(quadro 8) que aponta os instrumentos relacionados pelos entrevistados em cada instituição: 

 

Quadro 8: Instrumentos de pesquisa em cada instituição 

Instituição Instrumentos 

APERJ 

Catálogos e inventários. Não existe o instrumento índice individualmente, 

porém alguns catálogos e inventários possuem índices internos, ao final. 

Estes podem ser onomásticos, de assuntos ou geográficos. 

APEES Catálogo seletivo26, inventário analítico e índice. 

APESP 
Catálogos e inventários. Os índices são exceção, e não são por assuntos. São, 

por exemplo, de registros paroquiais de terras. 

APM 
Guia geral de fundos (de 2006, então, está um pouco defasado), inventários. 

Existem índices de fotografias (para as quais estão elaborando um 

vocabulário controlado). 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A pergunta seguinte da entrevista versava sobre a Norma utilizada para a descrição dos 

documentos e o software utilizado. O APERJ e o APEES afirmaram utilizar a NOBRADE, 

enquanto que o APESP afirmou usar a ISAD(G). Já o APM utiliza principalmente a 

NOBRADE, mas recorre à ISAD(G) em caso de dúvidas. 

Nos arquivos APERJ, APEES e APESP, o sistema utilizado é o AtoM, quando se pensa 

em base de dados. Apenas o APM apresenta um sistema diferente – o Sistema Integrado de 

Acesso (SIA APM) – o software Arquivo BR, que foi customizado por uma empresa com a 

qual o arquivo mantinha um contrato, estando em funcionamento há dez anos. Entretanto, ficou 

obsoleto muito rapidamente e várias de suas aplicações estão desatualizadas. O entrevistado 

afirmou que existe um estudo objetivando fazer do AtoM o software a ser utilizado, por ser 

livre e muito utilizado em outras instituições.  

É fundamental ressaltar também que nas instituições que utilizam o AtoM, o sistema 

disponibiliza uma listagem de termos ditos assuntos para funcionar como pontos de aceso aos 

 
26 “Os catálogos seletivos transcendem a dimensão arquivística dos catálogos convencionais ao escolher 

documentos que atendam a critérios temáticos, independentemente de sua posição no plano de 

classificação, podendo, inclusive, reunir documentos de fundos e arquivos distintos” (LOPEZ, 2002, p. 

33). 
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documentos. O APM, por ser a única instituição a utilizar um sistema diferente, não conta com 

esse recurso. 

Apesar de facilitar para o pesquisador leigo, que conforme apresentado na parte de 

pesquisa bibliográfica deste trabalho, costuma ter sua pesquisa baseada em um assunto, as 

listagens disponíveis nas bases de dados podem acabar confundindo os usuários. Nos sistemas 

de duas instituições entre as três que utilizam o AtoM, foram identificados assuntos vazios, isto 

é, assuntos que não estão associados a nenhum documento existente na instituição. Isso dá ao 

usuário a ideia de que não existe nenhum material sobre o assunto no acervo da instituição.  

Ao se indagar a razão da presença de assuntos sem associação a documentos, o 

entrevistado do APEES reportou que os assuntos vazios podem ser um bug do (na tentativa de 

atualização para o AtoM 2.4, ocorreu um erro, retornando-se à versão 2.2) ou um assunto pode 

ter-se unificado a outro, não tendo sido apagado e, portanto, ficando zerado de documentos 

associados a ele. No APERJ, o entrevistado afirmou que alguns assuntos não estão vinculados 

a documentos, pois correspondem aos termos presentes em registros não publicados na base, 

que estão em fase preliminar, já que nem todos os acervos estão publicados por completo 

(alguns já estão descritos sucintamente, para que, em breve, possam ser expostos ao público em 

geral) e, provavelmente, por erro do próprio software, esses termos aparecem para os usuários 

mesmo não estando publicados. 

O APESP é a única instituição que utiliza o AtoM, sendo que nenhum assunto se encontra 

associado a algum documento. Ao acessar a aba “assuntos”, nenhum resultado é encontrado. 

Isso ocorre, pois eles não realizam o processo de indexação, assim como o APERJ também 

afirma não realizar. Segundo o gestor desta instituição, apenas em alguns fundos são atribuídos 

assuntos, porém não existe uma política que formalize os critérios para a escolha dos mesmos, 

que são feitos livremente pelo profissional que estiver descrevendo a documentação. 

No APEES, afirmou-se que a indexação é realizada, mas não há nenhuma política 

formalizada. Já no APERJ, não existe processo de indexação (e, portanto, não existe política), 

embora em alguns fundos sejam atribuídos assuntos aos documentos, que são escolhidos 

livremente pelo profissional responsável pela descrição da documentação. No APESP, o 

entrevistado afirmou que apenas em algumas coleções são analisados documento a documento, 

aos quais são atribuídas notações27 e não termos de indexação. Por último, no APM, são 

 
27 Pelo relato do entrevistado, tais notações são códigos que identificam o documento, que nada tem a 

ver com o processo de indexação explanado neste trabalho. 
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atribuídos assuntos aos documentos, porém não há nada formalizado em uma política, embora 

o entrevistado pretenda propor a elaboração de uma em breve. 

Ao se perguntar sobre os instrumentos de pesquisa, em especial o índice, e os critérios 

empregados na nomeação dos assuntos, obteve-se a seguinte informação: 

➢ No APEES, o gestor orienta o profissional responsável pela descrição da documentação a 

selecionar palavras-chave que se relacionem ao assunto ou ao conteúdo da informação. Na 

instituição, tenta-se colocar no lugar do pesquisador, evitando-se, evidentemente a 

subjetividade, e empregando-se um número reduzido de palavras-chave relativas ao assunto 

principal do documento. 

➢ No APERJ, a nomeação dos assuntos varia de acordo com o acervo tratado. No acervo do 

Fundo CEDAE (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro), por exemplo, 

formado por plantas de engenharia, atribuíram-se aos documentos os assuntos já neles 

descritos.    

➢ No APESP, o assunto aparece no ICA AtoM, na área de âmbito e conteúdo, visto que 

corresponde ao local em que se encontra o assunto no caso de um documento ou de um 

conjunto. Este é um pouco mais genérico; já nas séries, as tipologias apresentam o mesmo 

tipo de informação, na qual se pode detectar o assunto. 

➢ No APM, as primeiras edições da revista do Arquivo funcionavam usualmente como índice. 

Além disso, em alguns fundos (geralmente do século XVIII), existe um índice no final do 

instrumento de pesquisa, organizado por assunto.  

Nas instituições que utilizam o AtoM como base de dados, foi ressaltado pelos 

entrevistados o modo “Google” de pesquisa no software, ou seja, ele realiza a pesquisa como 

um todo, em todos os campos descritivos e também nos documentos que são anexados aos 

registros. Evidenciou-se também que é de praxe destacar, na descrição, nomes de locais, nomes 

de instituições, nomes de pessoas, idioma do documento e até ações de governo (visto que a 

documentação é ligada ao poder executivo), como por exemplo, saúde, transporte, saneamento, 

etc. 

No caso da documentação, cuja pesquisa é feita em instrumentos de pesquisa impressos, 

pode-se encontrar em alguns deles índices de assuntos, onomásticos, geográficos, entre outros. 

No caso do APM, a única instituição com um sistema diferente, o entrevistado ressaltou a 

possibilidade de aplicação de filtros para direcionar a pesquisa na base. 

Abaixo serão apresentadas pequenas observações realizadas nas visitas e/ou análise da 

base de dados de cada instituição em particular. 

 



74 
 

a) Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ) 

 

Durante a visita ao APERJ, o entrevistado apontou o acervo sobre Polícia Política como 

o principal da instituição. Trata-se de dois milhões de fichas, que se encontram organizadas por 

assuntos.  

Cabe ressaltar também que o site disponibiliza um guia para elaborar uma pesquisa 

avançada na base, o que facilita para o usuário. 

 

b) Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) 

 

O prédio do APEES localiza-se no Centro de Vitória, região histórica da cidade. O 

entrevistado ressaltou a impossibilidade de se realizar grandes recolhimentos, haja vista o 

prédio não ter mais capacidade de armazenamento. O documento mais antigo que consta no 

acervo data de 1765 e o mais recente, de 2006. 

Os índices, mencionados na entrevista, só foram encontrados em instrumentos bem 

antigos. 

 

c) Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) 

 

O APESP é, dentre as instituições analisadas, o único que possui um prédio construído 

especificamente para sediar uma instituição arquivística.  

Durante a entrevista, comentou-se sobre uma tendência crescente na instituição, que 

consiste no aumento na produção de instrumentos de pesquisa, de forma a deixar o pesquisador 

ter autonomia e não necessitar de auxílio no momento da busca. Acerca dessa metodologia, 

apontou-se outro problema, que se constitui na possibilidade de ocorrer um isolamento do 

Arquivo, que por não dialogar com o pesquisador, passa a produzir informações das quais 

desconhece o efeito. Conforme se afirmou durante a entrevista, a aplicação de questionários e 

pesquisas para saber a opinião dos usuários não supriria a conversa direta com o usuário.  

O entrevistado apontou um dos desafios da instituição como sendo uma grande 

dissociação interna, iniciada anteriormente ao seu trabalho no Arquivo, que comprometeu a 

organicidade da documentação: livros de acervos privados foram encaminhados sem descrição 

à biblioteca, documentos iconográficos (mapas, plantas e fotografias) foram separados sem 

descrição, etc. Cumpre destacar também a inexistência de um canal direto entre os setores por 

meio do qual todos pudessem trabalhar simultaneamente com a mesma documentação. 
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d) Arquivo Público Mineiro (APM) 

 

Ao analisar os instrumentos de pesquisa da instituição, toma-se como exemplo o 

Inventário do fundo Seção Provincial (que se encontra disponível no SIA e foi revisado em 

2005). Ele apresenta um índice de assuntos sem um padrão de ordem de entrada: é possível 

encontrar “AGRICULTURA E INDÚSTRIA – OFÍCIOS” e também “OFÍCIOS – 

AGRICULTURA E INDÚSTRIA”, assim como também se encontram “AGRICULTURA, 

MINISTÉRIO DA” e “MINISTÉRIO DA AGRICULTURA”. Apesar dessa falta de 

padronização, as listagens de documentos recuperados nesses assuntos similares é a mesma. 

Trata-se de um retrabalho que poderia ser evitado caso houvesse um controle vocabular. Apesar 

disso, a recuperação da informação nesse caso é garantida. 

O APM foi a única instituição na qual foi possível observar uma usuária em sua pesquisa, 

que tinha como objeto um assunto (manicômio). Essa pesquisa só foi possível com o auxílio da 

funcionária do setor de referência, que indicou à consulente os instrumentos de pesquisa que 

possivelmente teriam documentos do assunto solicitado. Esses instrumentos eram de diversos 

fundos, necessitando-se uma busca em todos, a fim de identificar quais os possíveis documentos 

que tratavam do assunto. 

Essa situação só confirma que, caso houvesse sido desenvolvido o processo de indexação 

junto à documentação, a pesquisa teria sido facilitada, pois os documentos já estariam 

identificados com o determinado assunto. 

Conforme foi dito anteriormente, a instituição tem como objetivo adotar o AtoM, já se 

encontrando em fase de estudos. Pretende-se construir uma rede entre as instituições que já o 

utilizam AtoM e, futuramente, propor uma descentralização, políticas e metodologias que sejam 

comuns a todos, coordenadas pelo Arquivo, facultando aos órgãos o atendimento dessa 

demanda por informação com assessoria e apoio, mas não necessariamente com 

compartilhamento de espaço. 

 

6.2 Questionários aplicados aos usuários 

 

Para além da entrevista realizada com o gestor, cujos resultados foram apresentados 

acima, a metodologia deste trabalho também envolve a aplicação de questionários28 para 

 
28 A estrutura do questionário aplicado aos usuários dos arquivos públicos estaduais do Sudeste 

brasileiro encontra-se disponível no Apêndice B deste trabalho. 
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usuários que, possivelmente, estivessem na instituição. Apesar do esforço realizado para que 

essa parte da pesquisa tivesse um retorno maior, poucos foram os questionários respondidos. 

Elaborou-se um questionário online, via plataforma Google Forms29, que ficou disponível para 

resposta até o dia 24 de janeiro de 2020. Além disso, em cada visita, foram disponibilizadas 

cópias impressas na tentativa de obtenção de resposta presencial. 

O questionário impresso obteve apenas uma resposta, colhida no Arquivo Público 

Mineiro; o online, quatro, sendo três respostas também do APM e uma do APEES. Abaixo 

serão apresentados os resultados desta pesquisa. 

A primeira questão a ser respondida era opcional, uma vez que solicitava o nome do 

respondente, que poderia prezar pela confidencialidade. A questão seguinte indagava a idade, 

que gerou respostas entre 21 e 40 anos, a saber: 21, 23, 31, 38 e 40 anos. 

A seguir, questionou-se a escolaridade dos usuários, cujos níveis variaram entre ensino 

superior completo (quatro respostas) e ensino superior incompleto (uma resposta). 

Na questão seguinte, solicitou-se o curso de formação do usuário, obtendo-se uma 

resposta para Ciências Sociais, uma resposta para Arquitetura e Urbanismo e três respostas para 

História. Como já era de se esperar, quatro usuários residiam na cidade de Belo Horizonte, em 

Minas Gerais, e um residia no município da Serra, no Espírito Santo. 

Com relação ao objetivo da pesquisa, quatro respostas relataram fins acadêmicos, 

enquanto que apenas uma relatou fins pessoais. Com o mesmo resultado foram respondidas as 

duas perguntas seguintes: sobre o atendimento às solicitações, quatro usuários demonstraram 

satisfação com as pesquisas realizadas no material fornecido pelo Arquivo e somente um relatou 

insucesso na busca; e acerca do modo pelo qual tomaram conhecimento do acervo, quatro 

usuários indicaram a internet e apenas um visitou a instituição por indicação. 

Quando indagados sobre seu conhecimento a respeito das nomenclaturas arquivísticas 

(fundo, série, etc.), três usuários afirmaram ter conhecimento prévio; dois relataram 

desconhecê-las completamente. 

Na questão seguinte, os usuários foram unânimes; todos afirmaram que utilizaram 

instrumentos de pesquisa disponibilizados pelas instituições para auxiliar suas buscas. Apenas 

um usuário não especificou, na pergunta posterior, os instrumentos utilizados. As respostas 

versaram sobre: 

➢ Inventários e revista do APM; 

➢ Inventário dos Fundos Secretaria do Interior, João Pinheiro e Secretaria da Agricultura; 

 
29 Disponível em: https://forms.gle/2zpjinfqhR8oSboQ7. 
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➢ Conselho Deliberativo de Belo Horizonte; 

➢ Catálogos, cadernos, folhetos. 

Todos também afirmaram que os instrumentos foram claros e auxiliaram em suas buscas. 

Quando perguntados sobre a base de sua pesquisa, os usuários tinham como opção: item 

documental, gênero documental, espécie documental, assunto, pessoa, local e data. Esta questão 

era multivalorada, ou seja, poderia ser assinalada mais de uma resposta. Um usuário afirmou 

buscar um item documental, três usuários afirmaram buscar um local e um usuário afirmou 

buscar uma data. Todos os cinco respondentes assinalaram também que sua busca tinha como 

base um assunto, ressaltando a importância da atribuição de assuntos aos documentos.  

Apesar disso, quando perguntados se ficaram claros os critérios adotados pela instituição 

para nomeação dos assuntos dos documentos, apenas três respostas foram positivas, à medida 

que dois usuários estudados reclamaram de falta de clareza nos assuntos que representavam os 

documentos. 

Nenhum usuário reportou necessidade de solicitação prévia para acesso aos documentos. 

Dois afirmaram que tiveram sua solicitação atendida em menos de 30 minutos, enquanto que 

três afirmaram prazo superior a 30 minutos. 

A pergunta seguinte do questionário versava sobre os passos necessários para o acesso ao 

documento. Quatro respostas foram: “apenas cheguei, solicitei e consultei”. Um dos 

consulentes afirmou que foi necessário auxílio do arquivista para traduzir o que queria na 

linguagem do sistema; e uma afirmou ter olhado online antes de ir até a instituição (tendo 

assinalado a opção “cheguei, solicitei e consultei”). 

Por fim, todos os usuários afirmaram a sua satisfação com a recuperação da informação 

que precisava, considerando-a boa. Nenhum se queixou, mas não houve nenhuma afirmação de 

que o processo foi excelente. 

 

6.3 Pesquisa sobre as nomeações de assuntos de busca utilizados pelos usuários 

 

Com o objetivo de complementar o levantamento de dados feito por meio do questionário, 

iniciou-se uma tentativa de acesso com os quais os usuários realizavam suas pesquisas. Para 

tal, foi feito um contato, via e-mail, com os representantes das instituições que haviam sido 

previamente entrevistados, no dia 10 de fevereiro de 2020.  

No referido e-mail, solicitava-se a informação sobre a existência de algum tipo de 

listagem que reunisse as solicitações dos usuários, ou seja, quais as palavras-chave que usavam 

na solicitação da pesquisa. Para os casos em que o Arquivo não realizava esse controle, foi 
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solicitado algum estudo de usuários ou relatório de atividades. Abaixo, são apresentadas as 

informações obtidas: 

 

a) Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ) 

 

Com relação ao APERJ, foi possível acessar os relatórios anuais de atividades da 

instituição. Neles encontram-se disponíveis gráficos que apresentam os acervos mais 

pesquisados e, em seguida, um gráfico com os temas recorrentes dentro do acervo, ou seja, com 

o maior número de acessos. Nos três últimos anos pesquisados, o fundo mais acessado era o 

que guarda a documentação das Polícias Políticas do Rio de Janeiro. Em 2018, 1.795 pesquisas 

foram destinadas a ele. Em 2017, o número foi ainda maior: 2.197 pesquisas. Em 2016, 2.397 

consultas tinham como objetivo acessar essa documentação. 

Dentro desse fundo, os documentos são organizados por assuntos, ou seja, eles não 

seguem o princípio da proveniência apresentado neste trabalho. Foram obtidos, a partir dos 

relatórios, os assuntos mais consultados de acordo com os gráficos abaixo: 

 

Figura 15: Movimentação do acervo por setor/tema Fundo Polícias Políticas 

 
Fonte: Relatório Anual de Atividades do APERJ 2016 (p. 43). Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/0B56B7nTAusR_UzVvZ3prU1IyVEU/view. Acesso em: 17 fev. 2020. 

 

Conforme visto na figura 15, no ano de 2016, os assuntos mais pesquisados no APERJ 

foram "INFORMAÇÕES, "ADMINISTRAÇÃO" e "DOPS". Não fica claro, entretanto, se 

estas foram as palavras-chave dos usuários ou se foram definidas a partir de uma explicação 

prévia a algum dos funcionários da instituição. 
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Figura 16: Principais Setores / Assuntos mais pesquisados 

 
Fonte: Relatório Anual de Atividades do APERJ 2017 (p. 36). Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1qxDhO85qKxjEkkKpFT4pULemBqwmUvuN/view. Acesso em: 17 

fev. 2020. 

 

O resultado do ano de 2017 não apresenta muita alteração, porém figura como primeira 

opção de busca a palavra-chave “COMUNISMO”. Este assunto pode ser considerado, dentro 

de um contexto de indexação, mais propenso a figurar em um vocabulário controlado do que 

“INFORMAÇÕES”, por exemplo, que é uma nomeação muito genérica, com pouca 

especificidade e que possui uma vasta quantidade de documentos. 

 

Figura 17: Temas/Setores mais pesquisados: Fundo POL (Temático) - Polícias Políticas do Rio de 

Janeiro 

 
Fonte: Relatório Anual de Atividades do APERJ 2018 (p. 35). Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/0B56B7nTAusR_QnBjOVZ3bEdiSm40MXg3V3RseWZBbkdqTWow/

view. Acesso em: 17 fev. 2020. 
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No ano de 2018, a palavra-chave mais pesquisada foi a mesma de 2017, mostrando um 

padrão de pesquisa dos usuários. Caso a instituição desenvolvesse uma política de indexação e 

adotasse a indexação como prática recorrente, a busca sobre esse tema seria facilitada, pois os 

documentos referentes estariam todos reunidos em um índice. 

 

b) Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) 

 

No caso do APEES, foram disponibilizadas as fichas, que são preenchidas com as 

informações fornecidas pelos usuários ao iniciar uma pesquisa. Nessa ficha, um dos campos 

corresponde ao assunto da pesquisa. Das 612 fichas analisadas, em que se utilizou um recorte 

temporal de três anos (2017, 2018 e 2019), algumas não apresentaram informação do assunto, 

entretanto 272 temas foram obtidos, dos quais se faz um recorte, a fim de exemplo, no quadro 

abaixo (quadro 9): 

 

Quadro 9: Exemplos de assuntos presentes nas pesquisas do APEES 

Imprensa na ditadura militar 

Índios / Santa Cruz / Séc. XIX 

Índios Botocudos no ES 

Informações sobre a atuação da CADIZ no ES 

Inglez de Souza - Presidente de Província 1882 

Inquéritos Policiais 

Inquéritos Policiais Escravos Itapemirim 

Inquéritos Policiais: Porto de Vitória 

Instrução feminina no Séc. XIX 

Invasão de Terras Urbanas 

Itapemirim 

Judeus no Espírito Santo 

Juízo de direito da comarca de Vitória 

Juízo de Órfãos 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O resultado da análise reflete o pressuposto desta pesquisa, pois as palavras-chave de 

busca são, majoritariamente, assuntos, e não fundos ou séries existentes na instituição. Nesta 

situação, os instrumentos de pesquisa fornecidos pela instituição não seriam suficientes para 

atender às demandas dos usuários. Além disso, foram percebidos assuntos parecidos, como por 

exemplo, “imigrante” e “imigração”. Um índice, cujo vocabulário fosse controlado, resolveria 

essa questão. 
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c) Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) 

 

No APESP, o entrevistado informou a realização de uma pesquisa que traçou o perfil do 

público usuário da instituição pela Coordenadoria de Preservação e Difusão do Acervo 

(CDAP). Solicitou-se, então, o envio desse estudo para que pudessem acrescentar tais 

informações no presente trabalho, visto que não se obteve nenhum questionário respondido por 

usuários da instituição. 

Apesar de não publicado, o trabalho intitulado “Perfil do Usuário APESP Presencial e 

Online” foi apresentado, no dia 24 de outubro de 2019, ao Fórum de Diretores e enviado via e-

mail para fins de pesquisa. Nele, é possível observar a quantidade de documentos acessados por 

ano, de acordo com seus gêneros30, faixa etária, escolaridade, área e instituição de formação 

dos usuários e finalidade da pesquisa. Além disso, o trabalho também aponta a quantidade de 

pesquisas online realizadas, com dados como quantidade de páginas acessadas por sessão e 

duração (em minutos) da pesquisa e até mesmo o dispositivo usado para o acesso (computador, 

tablet ou celular). 

O trabalho expõe três gráficos que indicam o percurso percorrido pelo usuário até a página 

do APESP, se por tráfego direto, por mecanismo de busca do tipo Google ou links em sites. 

Abaixo apresenta-se o gráfico (figura 18) dos acessos vindos por busca, para fins de elucidação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 “Reunião de espécies documentais que se assemelham por seus caracteres essenciais, particularmente 

o suporte e o formato, e que exigem processamento técnico específico e, por vezes, mediação técnica 

para acesso, como documentos audiovisuais, documentos bibliográficos, documentos cartográficos, 

documentos eletrônicos, documentos filmográficos, documentos iconográficos, documentos 

micrográficos, documentos textuais.” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 99) 
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Figura 18: Busca / Google  

 
Fonte: Perfil do Usuário APESP Presencial e Online - Fórum de Diretores - CDAP, 24/10/2019. 

 

Apesar disso, a apresentação não traz, conforme solicitado para esta pesquisa, a indicação 

dos assuntos utilizados pelos usuários em suas buscas. Resta, ainda, mais pesquisa na instituição 

para ir além do perfil dos usuários e entender seus comportamentos de busca. 

 

d) Arquivo Público Mineiro (APM) 

 

No APM, a funcionária responsável pelo Núcleo de Acesso à Informação e Pesquisa 

informou a falta de controle, por meio de uma listagem, dos assuntos utilizados pelos usuários 

para as buscas. Na instituição, o usuário recebe apenas um formulário, no qual devem ser 

preenchidas as referências dos documentos que deseja consultar. Alimenta-se, a partir desse 

formulário, uma planilha que apresenta apenas a informação da quantidade de pessoas que 

pesquisaram determinado acervo numa data específica.  

A planilha, conforme informação da funcionária, gera indicadores de necessidade de 

digitalização de determinado grupo de documentos, caso a pesquisa esteja mais frequente, por 

exemplo. Não é possível retirar dessa planilha padrões de busca realizados pelos usuários, em 

virtude de conter apenas o nome do fundo, o que compromete a clareza da percepção da forma 

pela qual foram solicitados os documentos. Sendo assim, as respostas obtidas nos questionários 

constituem-se nos únicos indicadores que viabilizam o trabalho na instituição.   
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7 CONCLUSÃO 

 

Ao longo desta pesquisa, tinha-se como objetivo principal compreender a forma pela qual 

processo de recuperação da informação ocorre nos sistemas dos arquivos estaduais do Sudeste 

brasileiro, observando-se a nomeação dos assuntos atribuídos para a representação dos 

documentos e posterior busca. Tomando-se como base a literatura e o campo empírico 

analisado, serão apresentadas as conclusões com relação a este trabalho. 

Baseado na pesquisa bibliográfica, foram alcançados alguns dos objetivos deste trabalho. 

Foi possível: i) delimitar o conceito de recuperação da informação, no âmbito da organização 

do conhecimento e da informação, para a Ciência da Informação e particularizar para a 

Arquivologia; e ii) apresentar a importância do processo de recuperação da informação dentro 

de uma instituição de arquivos estaduais. 

Retomando a execução da análise empírica, o estudo dos arquivos estaduais do Sudeste 

brasileiro seguiu diversas etapas. Primeiramente, examinou-se os sistemas disponibilizados na 

web para essas instituições. Em segundo lugar, foram feitos os contatos e as visitas presenciais 

para realização das entrevistas e observação dos instrumentos de pesquisa. A terceira etapa 

consistiu na aplicação de questionários, que tiveram baixo retorno. Procedeu-se, então, à quarta 

e última etapa, na qual foram averiguados os termos de busca que os usuários utilizavam e/ou 

seu perfil. 

A partir desta análise empírica, foi possível atingir os outros objetivos específicos deste 

trabalho, a saber: iii) identificar, nas plataformas e ferramentas dos arquivos estudados, o modo 

pelo qual são nomeados os assuntos (palavras-chave ou termos de indexação); iv) detectar de 

que forma ocorre o processo de recuperação da informação nas instituições arquivísticas 

estaduais do Sudeste brasileiro, tanto na visão do gestor da instituição quanto na do usuário; e 

v) relatar os problemas que ocorrem quando não se tem uma recuperação adequada, com base 

no estudo empírico. Pode-se, entretanto, afirmar que nem todos foram alcançados totalmente. 

Na primeira seção, que aponta o referencial teórico da pesquisa, o conceito de informação, 

especialmente para a Ciência da Informação, bem como o afunilamento para a questão da 

Recuperação da Informação e os sistemas para tal processo, dão a diretriz que vai percorrer toda 

a pesquisa. 

A segunda seção, que define Arquivologia e os Arquivos, enquanto campo empírico, 

apresenta definições cruciais sobre documento arquivístico, funções arquivísticas (como 

descrição e classificação), acesso, uso, usuário, necessidade de informação, instrumentos de 
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pesquisa e também legislação. É possível perceber a importância do usuário em um contexto 

arquivístico e sua figura enquanto peça-chave para todo o trabalho do arquivista. 

Na terceira e última seção teórica a recuperação da informação nos arquivos é apontada 

como fundamental para atender as demandas do usuário. Esta recuperação é precedida pela 

organização e representação da informação, como por exemplo através do processo de 

indexação, que atribui termos aos documentos de forma criteriosa. 

Concluiu-se que existe uma discrepância entre o que se apresenta na literatura e o que se 

observa na prática, na qual não se aplicam os princípios e as técnicas do processo de indexação, 

bem como o controle terminológico, conforme se pôde comprovar nos arquivos pesquisados. 

Observou-se que a nomeação dos assuntos se realiza de forma intuitiva, sem respaldo dos 

fundamentos da área de organização e de representação da informação. Constatou-se que a 

busca dos documentos é efetuada pelos usuários preferencialmente pelos assuntos, isto é, o 

ponto de acesso prioritário é o assunto nos seus diferentes temas e categorias. 

Com relação aos pressupostos que serviram como ponto de partida no início desta 

pesquisa, é possível concluir que todos se confirmaram.  

As palavras-chave que as instituições utilizam como assuntos de seus documentos 

carecem de maior análise, pois não possuem controle ou mesmo uma política de indexação que 

determine sua utilização. 

Os instrumentos de pesquisa disponibilizados pelos arquivos não se mostram completos, 

havendo a necessidade de o usuário pesquisar em instrumentos impressos e no sistema online. 

A principal questão dessas duas etapas é que o usuário não consegue, de forma remota, ter sua 

pesquisa atendida. Acaba sendo fundamental sua ida até a instituição para consultar o que não 

está disponível na base de dados. Além disso, muitas vezes os usuários não possuem 

conhecimentos arquivísticos, o que dificulta sua pesquisa. 

A partir da literatura, foi possível confirmar que o processo de indexação é fundamental 

para a representação documentária e posterior acesso ao conteúdo dos documentos. Todavia, 

ele ainda precisa ser implementado em todas as instituições que fazem parte do campo empírico. 

Os poucos instrumentos que poderiam ser apontados como índices não possuíam clareza 

dos procedimentos adotados para determinação dos assuntos, e nenhuma das instituições 

contava com uma linguagem documentária ou política de indexação formalizada, conforme já 

ressaltado. 

Considera-se que todos os procedimentos metodológicos aplicados nesta pesquisa foram 

fundamentais. Não obstante, maior tempo para a aplicação dos questionários e maior retorno 
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por parte dos usuários teria incrementado os resultados, pois daria uma visão mais aprofundada 

da opinião do consulente nesse processo, que deve priorizar o atendimento de suas demandas. 

Ficam, como possibilidades de trabalhos futuros com relação a esta temática, o 

aprofundamento da visão do usuário, bem como a proposição de elaboração de índices voltados 

a cada instituição em particular, pelo menos com o recorte de um fundo ou parte do acervo. 

Espera-se que este trabalho possa acrescentar novas reflexões à questão da indexação 

como processo facilitador da recuperação da informação em contextos arquivísticos. Pretende-

se que esta discussão não seja finalizada nesta dissertação, visto que ainda existem caminhos 

para aprofundar este estudo. 
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APÊNDICE A – Modelo de entrevista semiestruturada aplicada aos gestores dos arquivos 

públicos estaduais do Sudeste brasileiro 

 

A presente pesquisa tem o objetivo de identificar os princípios aplicados sobre a recuperação da 

informação em acervos de arquivos públicos do Sudeste brasileiro, em especial com a indexação como 

forma de representação da informação do conteúdo dos documentos custodiados por essas instituições. 

As informações coletadas fazem parte da pesquisa que será desenvolvida por Jéssica Ferreira de Sousa 

Azevedo, do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Ciência da Informação, da Universidade 

Federal Fluminense, sob a orientação da Prof.ª Rosa Inês de Novais Cordeiro, doutora em Comunicação 

e Cultura (UFRJ).  

Título da dissertação: “O processo de recuperação da informação em documentos de arquivos estaduais 

do Sudeste brasileiro”. 

 

I. Identificação do entrevistado 

1- Funcionário entrevistado: ____________________________________________________. 

2- Cargo: ___________________________________________________________________. 

3- Formação: ________________________________________________________________. 

 

II. Identificação da instituição 

4- Nome do arquivo: __________________________________________________________. 

5- Código CONARQ: _________________________________________________________. 

6- Entidade tutelar do arquivo: __________________________________________________. 

7- Ano de abertura ao público: __________________________________________________. 

8- Pessoal técnico qualificado: ______ arquivistas / ______ técnicos de arquivo / ______ 

estagiários 

9- Quantos fundos e coleções a instituição custodia? ______ fundos e ______ coleções. Todos 

estão descritos na base? ____________. 

 

III. Atendimento ao usuário 

10- Como ocorre o atendimento ao usuário (apenas presencial, online, etc.)? Ele é imediato ou 

necessita de agendamento prévio? 

11- Quais as etapas percorridas por um usuário ao buscar uma informação no arquivo? 

12- Quais são os instrumentos de pesquisa existentes na instituição? Com qual frequência eles 

são atualizados? 

13- O índice é um instrumento existente ou a busca por termos (“assuntos) só ocorre na base?31 

 
31 Esta pergunta não foi realizada no caso do APM, pois a base da instituição não apresenta a 

possibilidade de busca por assuntos. 
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IV. Recuperação da informação 

14- O arquivo descreve a documentação com base na NOBRADE? Qual o software utilizado 

para descrição (ICA AtoM ou outro)?  

15- Sobre os instrumentos de pesquisa, em especial o índice, quais os critérios são levados em 

consideração para a nomeação dos assuntos?  

16- O processo de indexação é aplicado na descrição dos documentos (Área 8 da NOBRADE)? 

Ele é formalizado por alguma política, seja ela especificamente de indexação ou dentro de uma 

política institucional quanto ao aspecto do tratamento dos documentos? A indexação tem como 

base a análise conceitual ou extração de palavras? 

17- Quais os pontos de acesso pelos quais o usuário pode pesquisar os documentos no arquivo 

(nomes de instituições, nomes próprios, nomes de lugares, etc.), seja de forma eletrônica ou 

não? 

18- A listagem de assuntos disponível no site para busca foi importada ou gerada 

automaticamente pelo sistema?32 

19- Existe algum tipo de recuperação (busca) por termos ou palavras-chave? Caso haja, como 

eles são determinados na indexação e recuperação (linguagem livre ou controlada)? Existe 

algum tipo de linguagem documentária ou instrumento de indexação (vocabulário controlado, 

tesauro, etc.) ou norma que é utilizado para a nomeação dos assuntos, sejam eles temas sobre 

pessoas, instituições, locais, atividades entre outros?  

  

 
32 Idem. 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos usuários dos arquivos públicos estaduais do 

Sudeste brasileiro 

 

A presente pesquisa tem o objetivo de identificar os princípios aplicados sobre a recuperação da 

informação em acervos de arquivos públicos do Sudeste brasileiro, em especial com a indexação como 

forma de representação da informação do conteúdo dos documentos custodiados por essas instituições. 

As informações coletadas fazem parte da pesquisa que será desenvolvida por Jéssica Ferreira de Sousa 

Azevedo, do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Ciência da Informação, da Universidade 

Federal Fluminense, sob a orientação da Prof.ª Rosa Inês de Novais Cordeiro, doutora em Comunicação 

e Cultura (UFRJ).  

Título da dissertação: “O processo de recuperação da informação em documentos de arquivos estaduais 

do Sudeste brasileiro”. 

 

Nome (opcional): ____________________________________________________________. 

 

Idade: _____________________________________________________________________. 

 

Nível de escolaridade:  

(   ) Ensino Fundamental Incompleto 

(   ) Ensino Fundamental Completo 

(   ) Ensino Médio Incompleto 

(   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Ensino Superior Incompleto 

(   ) Ensino Superior Completo 

(   ) Pós-Graduação em andamento 

(   ) Pós-Graduado 

 

Curso de formação: ___________________________________________________________. 

 

Município de residência: ______________________________________________________. 

 

Objetivo de pesquisa: (   ) pessoal   (   ) acadêmico   (   ) outro ________________________. 

 

Instituição onde está realizando a pesquisa  

(   ) Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro - APERJ 

(   ) Arquivo Público do Estado de São Paulo 

(   ) Arquivo Público Mineiro - APM 
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(   ) Arquivo Público do Estado do Espírito Santo - APEES 

 

Teve sua solicitação atendida com o material fornecido pelo arquivo?  

(   ) sim   (   ) não 

 

Como tomou conhecimento do acervo?  

(   ) internet   (   ) indicação (   ) outro _______________________ 

 

Ao fazer sua pesquisa, tinha noção das nomenclaturas arquivísticas (fundo, série, etc.)?  

(   ) sim   (   ) não 

 

Você utilizou algum instrumento de pesquisa disponibilizado no arquivo (catálogos, índices, 

guias)? 

(   ) sim   (   ) não 

 

Caso tenha respondido à pergunta anterior com "sim", quais instrumentos foram utilizados? 

___________________________________________________________________________. 

 

Este instrumento facilitou sua pesquisa e foi claro?  

(   ) sim   (   ) não 

 

Sua pesquisa tinha como base um(a):  

(   ) data   (   ) espécie documental33   (   ) gênero documental34   (   ) item documental35   (   ) 

local   (   ) pessoa   (   ) outro _______________________ 

 

 
33 Espécie documental: Divisão de gênero documental que reúne tipos documentais por suas 

características comuns de estruturação da informação. São exemplos de espécies documentais ata, carta, 

decreto, disco, filme, fotografia, memorando, ofício, planta, relatório. 
34 Gênero documental: Reunião de espécies documentais que se assemelham por suas características 

essenciais, particularmente o suporte e o formato, e que exigem processamento técnico específico e, por 

vezes, mediação técnica para acesso, como documento audiovisual, documento bibliográfico, 

documento cartográfico, documento cinematográfico, documento iconográfico, documento eletrônico, 

documento micrográfico, documento textual. 
35 Item documental: Documento que compõe dossiê ou processo. 

Fonte: Glossário (BRASIL. Conarq. Nobrade, 2006, p. 15) 
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Ficaram claros os critérios adotados pela instituição para nomeação dos assuntos dos 

documentos?  

(   ) sim   (   ) não 

 

Qual a média de tempo necessária para atender sua solicitação?  

(   ) menos de 30 minutos   (   ) mais de 30 minutos   (   ) foi necessária solicitação prévia 

 

Quais os passos necessários para o acesso ao documento? 

(   ) apenas cheguei, solicitei e consultei. 

(   ) foi necessário auxílio do arquivista para traduzir o que queria na linguagem do sistema. 

(   ) solicitei com antecedência o documento (consultei a base online) e só vim acessar. 

(   ) outro ___________________________________________________________________ 

 

Em geral, a sua satisfação com a recuperação da informação que precisava foi: 

(   ) excelente   (   ) boa   (   ) regular   (   ) insatisfeito   (   ) outro _______________________ 

 

Comentários 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 


