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RESUMO 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso teve como questão a ser refletida a difusão e o acesso 

das entrevistas audiovisuais produzidas a partir do projeto Cientistas Sociais de Língua 

Portuguesa: Histórias de Vida, do CPDOC/FGV, no site desta instituição. Optou-se pela 

revisão bibliográfica no que tange aos Arquivos Pessoais, aos documentos audiovisuais, 

estudos de usuários e arquitetura da informação. Por outro lado, realizou-se uma análise 

descritiva do Site do CPDOC/FVG e do relatório final do projeto. Procurou-se, no relatório do 

projeto, bem como no website identificar os usos feitos que tenham tido como referência o 

acervo de entrevistas.  Considerou-se como positivo o fato da produção de um acervo 

audiovisual de Cientistas Sociais no âmbito da missão institucional do CPDOC/FGV, bem 

como a disponibilização dos audiovisuais das entrevistas no home Page da instituição. 

Todo o trabalho metodológico rendeu o aprimoramento de informações para a 

conscientização deste estudo. 

 

 

Palavras Chave: Difusão online, Audiovisual, Usos e Usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ABSTRAT 

 

This Essay has the aim to show how it is reflected the dissemination and the access of 

audiovisual interviews, which are produced by the project Social Scientists in Portuguese 

Language: Life Stories, the CPDOC / FGV, at the site of this institution. As Methodology, we 

used the review literature related to Personal Files, audiovisual documents, studies of users 

and information architecture. On the other hand, we conducted a descriptive analysis of the 

Site CPDOC / FVG and the final report of the project. We sought, in the project report, as 

well as in the website, to identify the uses that have been made by reference to the interview 

collections. We consider as positive the fact that the production of an audiovisual collection of 

Social Scientists within the institutional mission of CPDOC / FGV and the provision of 

audiovisual interviews in the home Page of the institution." 

 

 

Keywords: Online Broadcast, Audiovisual, Uses and Users. 
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1  INTRODUÇÃO 

  

A partir da observação do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea – CPDOC, instituição de direito privado, mantido pela Fundação Getúlio 

Vargas - FGV percebeu-se que esta instituição tem uma tradição no Brasil em História Oral, e 

uma preocupação com a História Contemporânea e a História do Tempo Presente, desde sua 

criação em 1973. Neste sentido, o objeto deste estudo é a difusão e acesso ao acervo de 

entrevistas audiovisuais produzidos entre os anos de 2007 e 2012, pelo Projeto Cientistas 

Sociais de Língua Portuguesa: Histórias de Vida, disponíveis no site do CPDOC, da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), Desta forma, este trabalho entretecer diálogos interdisciplinares entre 

áreas do conhecimento como a Arquivologia, a Ciência da Informação, e com base nos 

recursos das Tecnologias da Informação e Comunicação sobre a difusão cultural e o acesso à 

Informação. 

Desta forma, aborda-se a análise no website do CPDOC/FGV, visto a importância 

histórica que possui acerca do recolhimento, da produção, da preservação, e da difusão tanto 

da história oral brasileira, quanto dos arquivos pessoais, nos especificando no Projeto 

Cientistas Sociais de Língua Portuguesa: Histórias de Vida. 

Criado em 1973, o CPDOC/FGV tem o objetivo de “abrigar conjuntos documentais 

relevantes para a história recente do país, desenvolver pesquisas em sua área de atuação e 

promover cursos de graduação e pós-graduação”, o CPDOC é a Escola de Ciências Sociais da 

FGV.1 

Os conjuntos documentais custodiados no CPDOC podem ser conhecidos pelo Guia 

dos Arquivos da instituição, sendo atualmente o mais importante acervo de arquivos pessoais 

de homens públicos do país, contendo aproximadamente 200 fundos, totalizando cerca de 1,8 

milhões de documentos, sendo sua consulta passível de ser realizada pelo sistema Accessus. 

Os documentos desse acervo estão progressivamente disponibilizados pela Internet. 

Ressalta-se ainda quanto o papel do CPDOC na produção - através do Programa de 

História Oral – PAP, criado em 1975 - de um acervo de história oral. Programa que tem como 

objetivo colher depoimentos de personalidades que atuaram no cenário nacional. Contando 

atualmente com mais de 5.000 horas de gravação, correspondentes a quase 1.000 entrevistas, 

                                                           
1 Vide aba “sobre o CPDOC” no site: http://cpdoc.fgv.br/sobre acesso em: 12 maio 2014 

javascript:janelaPopup('http://www6.fgv.br/cpdoc_guia/default.aspx','Cpdoc',%201000,%20600)
javascript:janelaPopup('http://www6.fgv.br/cpdoc_guia/default.aspx','Cpdoc',%201000,%20600)
http://cpdoc.fgv.br/acervo/arquivospessoais
http://cpdoc.fgv.br/sobre
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boa parte aberta à consulta, podendo ser acessadas através da base “História Oral” da 

instituição.    

O Projeto Cientistas Sociais de Língua Portuguesa, foi desenvolvido em conjunto com 

CPDOC/FVG, com o laboratório de Antropologia Urbana (PPGSA/IFCS/UFRJ), Instituto 

Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa – ISCTE (Portugal) e com o instituto de 

investigação Agrária de Moçambique (IIAM), tendo sido contemplado em dois editais do 

CNPq (018/2007 e 013/2008), da FAPERJ (Edital FAPERJ n.o 04/2008) e com investimentos 

das instituições envolvidas, tendo como objetivo produzir um acervo de entrevistas 

audiovisuais que narrasse à história de vida dos principais cientistas sociais do Brasil, 

Moçambique e Portugal, membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. 

Os três países mencionados acima são membros da Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa – CPCL, que conta ainda como estados membros: Angola, Cabo Verde, Guiné 

Bissau, São Tomé e Príncipe. A Comunidade foi criada em 1996, que tem entre outros 

objetivos: “A cooperação em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência e 

tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, Cultura, desporto e comunicação 

social2  

 Desta forma, ao focar o trabalho na difusão das entrevistas do projeto cientistas 

sociais de língua portuguesa: historias de vida, sentiu-se a necessidade de melhor explanar e 

exemplificar a importância dos arquivos pessoais, não apenas como uma possibilidade de 

pesquisa da história dos cientistas (O que por si, já se faz fundamental preservar e difundir), 

mas também, de um modo geral, como garantia de direitos e como possibilidade de 

emancipação social, observando uma parcela das relações que os arquivos pessoais possuem 

com os arquivos institucionais, e que especificamente, não podem ser analisados de forma 

separada. 

  

Ao refletir-se sobre o acesso e a disseminação de informações, requer em parte, que 

não apenas se reflita sobre o possível produto ao qual se pretende dar acesso, neste caso, seria 

o acesso a documentos audiovisuais, mas também refletir sobre o papel de instituições e 

serviços arquivísticos frente às diversas possibilidades de uso dos documentos audiovisuais; a 

interação entre arquivo e usuários e possíveis usuários (não somente de informações, mas dos 

serviços de informação), e ainda com a sociedade em geral. O paradigma de hoje não é o do 

                                                           
2 Comunidade de Países de Língua Portuguesa – CPLP. Aba “organização”. Disponível em: 

<http://www.cplp.org/id-46.aspx> Acesso em: 17 maio 2014. 

http://www.cplp.org/id-46.aspx
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armazenamento, no qual o usuário vá aos arquivos, mas de levar e dar acesso a informação ao 

usuário, de facilitar o acesso dos usuários às fontes documentais, numa relação de circulação 

da informação, frente aos repositórios existentes nos acervos institucionais. 

Assim, tem-se como questão norteadora a disponibilização e acesso aos documentos 

audiovisuais produzidos a partir do projeto: Cientistas Sociais de Língua Portuguesa, que 

constam no site do CPDOC/FGV. Apresentam-se ainda questões como variáveis do 

problema: O acesso aos documentos audiovisuais e as informações são realizadas? De que 

maneira se dá o acesso à informação?  Se o acesso à informação não é realizado, por quê? 

Qual a importância da disponibilização dos mesmos para o cidadão? O documento 

audiovisual se diferencia dos demais por ser documento audiovisual ou há algo mais que o 

torna especial? Existe um tratamento técnico específico para documentos audiovisuais que 

tratam de arquivos científicos? Esses acervos institucionais de cientistas se confundem com 

arquivos pessoais? Os arquivos audiovisuais no CPDOC têm um estudo de usuários? Qual o 

perfil de usuários? Qual o conceito na Arquivologia de documento audiovisual?  O que 

fundamenta sua custódia nos arquivos? Se os mesmos estão custodiados nos arquivos, e estão 

livres de sigilo, então quais são as formas de acessá-los? Quais os instrumentos arquivísticos 

que são utilizados e os representam na sua divulgação? Como podem ser entendidos os 

conceitos de disseminação e acesso, instituição e serviço público via mecanismos de 

recuperação da informação na web? 

A justificativa deste trabalho se dá pela importância que os documentos audiovisuais 

possuem, visto o seu poder de comunicação de idéias, políticas, características culturais, e 

sociais. Esses produtos são carregados de valores sociais, intencionalidades e ideologias. Há 

que se levar em conta que para a produção audiovisual há um aparato legal, agentes, atores e 

incentivo financeiro por meio de isenção tributária sob a tutela de ser uma produção cultural. 

Pode-se perceber também a importância deste estudo no que diz respeito aos usos e 

usuários da informação, como possibilidades dos serviços e instituições atuarem como 

interventores na sociedade e até como formadores de opinião. Destaca-se, neste aspecto, o 

audiovisual num ambiente e contextos delimitados e específicos, e sua disseminação “online” 

como potencial instrumento de expansão e aprofundamento numa interação entre arquivo e 

usuários. 

Desta forma, pode-se perceber a importância da interação entre os serviços e 

instituições arquivísticas, e que essa relação, dependa não apenas dos usuários, ao buscar 

informação, mas também, dos serviços arquivísticos em disseminar informações, ressaltando 
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aqui a importância destes em conhecer, através de estudos, os usuários e os potenciais 

usuários de informação, conhecendo suas demandas, atendendo a um público conhecido 

(pesquisadores, historiadores, administradores, etc.), e também a um público desconhecido, 

subjetivo, ou seja, o “público em geral”. 

Nessa égide, percebe-se tal estudo como forma de se entender a possibilidade de 

acesso via Web deste gênero documental que é o audiovisual, sendo este um recurso a mais 

para que o cidadão tenha conhecimento não somente da produção audiovisual brasileira, mas 

também para explorar as diversidades sociais e culturais nas quais está envolvido, 

principalmente no que diz respeito aos arquivos de história de vida dos cientistas e ainda de 

arquivos científicos. 

Em parte, os documentos audiovisuais, estão custodiados em instituições e arquivos 

públicos, cabendo-lhes a gestão, preservação, a difusão e acesso a esses documentos, 

tornando-os passíveis de utilização em diversos mecanismos.  Neste ponto, tem-se no Brasil, a 

Lei 12.527/2011 (a Lei de Acesso à Informação), regulamentada pelo Decreto 7.724/2012 no 

que tange a disponibilização e circulação da informação que nos diz: “... a observância da 

publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção...” (LAI, art. 3°) acentuando assim, 

a importância das instituições e serviços de arquivos como difusores de informações públicas.  

Este trabalho tem como hipóteses que a partir da difusão via Web de documentos 

audiovisuais os cidadãos terão mais acesso aos documentos e informações históricas, 

construindo uma identidade coletiva local, regional, nacional e até internacional, e ainda 

poderão constituir uma visão crítica da sociedade, além do uso do audiovisual para o 

desenvolvimento de uma consciência cidadã.  Imagina-se que é a partir da eficiência da 

divulgação de informações do acervo audiovisual do CPDOC da FGV, em particular, dos 

cientistas, que os usuários e pesquisadores poderão ficar mais bem atendidos conscientes do 

potencial dos audiovisuais como fonte de informação. 

Destaca-se como objetivo geral analisar através da revisão bibliográfica o acervo 

audiovisual como fonte de informação. E como objetivo específico identificar suas relações 

com a difusão e acesso dos mesmos; entender o conceito de Documento Audiovisual 

custodiado nas instituições e serviços arquivísticos; verificar, no Cadastro Nacional de 

Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos, quais instituições possuem acervos 

audiovisuais; e identificar os tipos de usuários que acessam o audiovisual disponibilizado pelo 

CPDOC/FGV. 
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A metodologia a ser empregada, se dará a principio, através de revisão bibliográfica, 

seja para oferecer subsídios teóricos e contextuais para a pesquisa, ou ainda como ferramental 

teórico. Assim, foram feitas a leitura de livros, teses, dissertações, revistas, periódicos, 

artigos, anais, e nas demais fontes de conhecimento que são pertinentes para a consecução 

deste trabalho. 

O trabalho apresenta análise descritiva do site do CPDOC/FGV, bem como do projeto 

cientistas sociais: histórias de vida. E como ocorrem, os usos internos a partir das entrevistas 

audiovisuais, bem como entender como a instituição CPDOC, apresenta os usos externos que 

foram realizados, tomando como referência o acervo de entrevistas dos cientistas sociais. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso contou ainda como recurso metodológico, um 

levantamento no Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos – 

CODEARQ, visando demonstrar quais entidades possuem documentos disponíveis para 

consulta no home pages das instituições  

Este levantamento se resumiu na observação, das missões e objetivos das instituições, 

na caracterização do acervo, no campo de serviços prestados e no contato, para se constatar o 

uso de meios on-line, recursos digitais ou disponibilidade para consulta on-line, seja por 

meios de base de dados, documentos de referência ou acessados diretamente no site da 

instituição. 

O Capítulo 2, apresenta um levantamento do Arcabouço Teórico que nos possibilita 

demonstrar um referencial mínimo acerca dos audiovisuais, a importância social das 

instituições Arquivísticas, ou instituições que custodiam acervos arquivísticos, na difusão 

cultural dos acervos que custodia, e ainda na sua interação com a sociedade que o engloba. E 

por outro lado, discorre sobre os arquivos pessoais, tendo em vista que as entrevistas são 

focadas na história de vida dos cientistas sociais, procurando exemplos na literatura 

arquivística, de atuação das instituições arquivísticas com os arquivos pessoais. 

No Capítulo 3, delineia-se a arquitetura de sites e as relações interdisciplinares entre 

Arquivologia e as novas Tecnologias da Informação e da Comunicação através da Arquitetura 

de Sites; neste capítulo procura-se evidenciar a importância dos estudos de usuários, como 

norteadores para políticas arquivísticas que visem à difusão da instituição e dos serviços 

prestados, bem como do acervo via web. Neste momento, se fez necessário trabalhar de modo 

interdisciplinar com a Ciência da Informação. Optou-se por definir dois documentos relativos 

ao CONARQ, que é o Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos 
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Arquivísticos – CODEARQ e as Diretrizes Gerais para a Construção de web sites de 

Instituições Arquivísticas. 

No Capítulo 4, procede-se a uma análise descritiva da website do CPDOC da FGV. 

Tal análise oferece via o Acervo do website da instituição, o que é essencial, para a difusão 

dos documentos arquivísticos on line, por apresentar os meios pelos quais pode-se pesquisar 

no acervo. Neste capítulo, trabalha-se ainda com a disponibilização das entrevistas de 

cientistas sociais no site do CPDOC, bem como no Relatório Final do Projeto Cientistas 

Sociais de Língua Portuguesa: Histórias de Vida, e os usos que foram realizados sobre acervo. 

Por fim, no Capítulo 5, são feitas as considerações finais sobre os principais pontos 

deste Trabalho de Conclusão de Curso, bem como o olhar desta autora acerca do objeto ora 

apresentado na qual não se esgota o assunto. 
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        2  A DIFUSÃO AUDIOVISUAL: OS ARQUIVOS PESSOAIS E CIENTÍFICOS 

EM MEIO ELETRÔNICO 

 

 

             Pode-se perceber a importância do cinema, e consequentemente do documento 

audiovisual, tomando como exemplo a proposta historiográfica da Escola dos Annales, que 

surgiu em 1920, liderada por Lucien Fevbre e Marc Bloch. A Escola de Annales critica a 

historiografia (...) dos acontecimentos políticos e militares, apresentada como a história dos 

grandes feitos de grandes homens– chefes militares e reis (...) (BURKE, 1991) evidenciando o 

uso de novas fontes, novos objetos e novas metodologias para a pesquisa histórica. 

 

 

No rastro das novas abordagens, fontes e métodos inaugurados pela Escola 

dos Annales, o cinema surgiu tanto como objeto quanto como fonte sobre a 

história, ao favorecer análises sobre as relações do cinema com a sociedade, 

com as ideologias, com a produção de discursos históricos e com o ensino 

desta disciplina (DA SILVA, 2009, p. 2). 
 

 

Das diversas facetas da perspectiva historiográfica sobre o cinema, que podem ser 

observadas em (DA Silva, 2009) destacam-se três: a abordagem do cinema como uma agente 

da história; a abordagem do cinema como fonte histórica e na terceira, o uso do cinema no 

ensino da história. Na primeira abordagem, considera-se o cinema como instrumento na 

formação de consciência, auxiliar na difusão de determinadas visões de mundo, 

comportamentos, estereótipos intrinsecamente ligados aos contextos sócio-históricos nos 

quais os indivíduos encontram-se imersos. Na segunda, leva-se em conta o valor intrínseco - e 

percebido como informacional - das películas e suas características internas, com destaque 

para o potencial de registro de um dado contexto; e a terceira, no que tange o ensino, percebe-

se a importância do audiovisual de temáticas históricas como elementos geradores de 

discussões e de estímulo à pesquisa e não apenas como meros ilustradores do saber contido 

nos livros didáticos 

Desta forma, o acesso à informação registrada no documento audiovisual, é 

fundamental para o entendimento da sociedade em que se vive e para o conhecimento das 

ações e atividades políticas. Pode-se perceber, analisando as questões pertinentes ao acesso, 

que para a autora Heloísa Bellotto: 
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O objetivo da arquivologia é o acesso à informação, desde aquela que é 

imprescindível para o processo decisório e para o funcionamento das 

atividades governamentais e/ou das de uma empresa privada ou pessoa 

física, assim como a que atua como testemunho dos direitos do cidadão, até a 

que visa à crítica e "explicação" das sociedades passadas pela historiografia, 

tanto quanto a que permanece como componente de um corpus 

informacional que possibilite a transmissão cultural de geração a geração 

(BELLOTO, 1989, p. 1) 

 

É fundamental que arquivistas e entidades arquivísticas tenham como foco, em seus 

conjuntos teóricos e práticos a preocupação com o acesso a informação, refletindo sobre o que 

pode ser acessado. A mesma autora, na publicação supracitada diz que a Arquivologia possui 

quatro objetos, e que esses são os objetos físicos, a saber: O arquivo como um conjunto de 

documentos, o documento, e o arquivo como instituição (BELLOTTO, 1989), e um objeto 

abstrato ou conseqüência do tratamento técnico dos dados, que é a informação.  

Também é importante entender o conceito de documentação audiovisual. Segundo o 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, documento audiovisual é o “gênero 

documental, integrado por documentos, que contém imagens fixas ou em movimento, e 

registros sonoros, como filmes e fitas magnéticas” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 73), no 

entendimento de Cirne/ Ferreira (2002, p. 116) “... Um documento audiovisual é um 

documento cuja informação é veiculada através de um código de imagens, fixas ou móveis, 

carecendo de equipamento apropriado para ser visto e ouvido”. Desta forma quando pensa no 

acesso aos documentos audiovisuais, pensa-se no documento, como uma unidade, e ainda 

como parte de um conjunto de documentos.  

Um aspecto dos documentos audiovisuais, baseado pelas duas definições apresentadas 

sobre este conceito, é que qualquer documento que possua imagens fixas ou em movimento, e 

registros sonoros, é documento audiovisual, podendo se manifestar de diversas formas, sendo 

desde uma série de TV, um documentário que informe sobre a realidade dos moradores de 

uma favela, um jogo de vídeo game, peças de teatro que tenham sido filmadas, clipes de 

música, shows ou até mesmo um desenho animado, sendo necessário o uso de recursos 

tecnológicos para a decodificação e transmissão da informação, ao contrário dos manuscritos, 

por exemplo, que possibilitam a percepção da informação ali registrada de forma direta e 

imediata, sem o emprego de algum equipamento ou técnica. 

Muitos dos documentos audiovisuais são produzidos com recursos públicos, 

amparados por leis de incentivo, em função do valor cultural que possuem, e a sua custódia se 
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dá em instituições públicas, que na maior parte compete-lhes a gestão e a preservação de 

informações, independente do suporte em que estão materializadas, estando enquadrados 

nessa definição os documentos audiovisuais. 

Pelas características que possuem os documentos audiovisuais durante muito tempo 

não tiveram destaque como objetos de estudo e de tratamento por parte da Arquivologia 

clássica, e o interesse dos arquivistas neste gênero documental surge entre os anos sessenta e 

setenta do século passado (CIRNE / FERREIRA 2002, p. 117) sendo que Schellenberg já o 

incluía como documentos arquivísticos quando enuncia que:  

 

Todos os livros, papéis, mapas, fotografias, ou outras espécies 

documentárias, independentemente de sua apresentação física ou 

características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou 

privada no exercício de seus encargos legais ou em função das suas 

atividades e preservados ou depositados para preservação por aquela 

entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de suas funções, sua 

política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em virtude do 

valor informativo dos dados neles contidos (SCHELLENBERG, 2004, p.40). 

  

Notadamente instituições de outras áreas que não a Arquivologia, surgiram justamente 

em função da importância da preservação e da difusão dos documentos audiovisuais, como é 

o caso da Federação Internacional de Arquivos de Filmes- FIAFI, que tinham em seus 

membros personalidades como Paulo Emílio Salles Gomes e Henry Langlois (este último, 

arquivista, dirigiu a cinemateca francesa, tendo influenciado Jean Luc Godard e François 

Truffaut, e outros, em função dos seus ideais sobre a circulação e disponibilização de filmes) 

3. Esta Instituição que envolvia cineclubes, estudantes de cinema, e profissionais do cinema, 

possuía como objetivos a preservação e divulgação do patrimônio cinematográfico e que 

possuem os seguintes objetivos:  

 Fomentar a cultura cinematográfica pelo mundo por meio do projeto do 

polo internacional da Fiaf e dos acordos com as entidades que pleiteavam a 

entrada na Fiaf como membros associados. Tratava-se das bases de um 

                                                           
3Para conhecer um pouco mais sobre a influência de Henry Langlois nos autores Jean Luc Godard e François 

Truffaut ver filme Os Sonhadores. Direção de Bernardo Bertolucci. Com Michel Pit, Evan Green e Louis Garrel. 

Itália, França, Reino Unido. DVD, 115 minutos, Fox Filmes, 2004. 
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grande projeto de preservação e difusão do patrimônio cinematográfico 

(CÔRREA, 2012, p. 48) 

 

O arquivo como uma instituição - esclarece Bellotto (1989) - além do processamento 

técnico e dos contatos burocrático-administrativos, tem o papel de intervir socialmente como 

um difusor cultural, e além dos aspectos administrativos, jurídicos e históricos, “deve se fazer 

sentir” também com o público em geral: 

 
Sua herança na comunidade deve se fazer sentir, seja como aglutinador dos 

especialistas-pesquisadores das áreas atinentes ao seu acervo, seja como 

animador de atividades culturais locais, principalmente nas pequenas 

cidades. O arquivo público permanente, voltando-se para fora de suas 

paredes para inteirar-se com a população, inclusivamente quanto a angariar 

os documentos privados, testemunhos de histórias-de-vida, cumpre seu papel 

centralizador de informações da evolução administrativa e social do meio a 

que serve (BELLOTO, 1989, p. 3) 

  

Para CABRAL (2012) além das funções de recolhimento, preservação e organização 

dos fundos documentais que as instituições arquivísticas possuem, a autora supracitada 

esclarece e oferece exemplos de atuação social dos arquivos públicos, apresentando 

experiências de instituições nacionais e internacionais que ratificam a importância dos 

Arquivos como agente interventor na sociedade, uma função que para ela, é mais ligada ao 

cunho social, sendo pouco explorada no Brasil. Destaca-se que esta função social, esteja 

fundamentada em política e planejamento institucional 

 

Arquivo como Fonte de Difusão Cultural e Educativa. A função dos 

arquivos públicos como instituição é o recolhimento, a preservação e a 

organização  dos fundos documentais produzidos pelo governo nos 

âmbitos municipal, estadual e federal, de forma a servir como fonte de 

informação para o administrador, o historiador e o cidadão. Outra função de 

cunho mais social, embora pouco explorada no Brasil, diz respeito ao papel 

educativo e de difusão cultural dos arquivos. No que se refere à função 

social, sabe-se que algumas instituições arquivísticas brasileiras promovem 

palestras, seminários, exposições, debates, lançamentos de obras, entre 

outras atividades. Contudo, quando se pensa o arquivo como um espaço de 

difusão e ação cultural, pretende-se que sejam eventos circunstanciais [...] 

(CABRAL, 2012, p.35) 
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Terry Cook4, utiliza como perspectiva que ambos os arquivos pessoais e institucionais, 

possuem elementos que se relacionam, complementam e não se desassociam, frutos das 

atividades sociais, produzidos no âmago dos interesses dos indivíduos, configurando-se como 

estratégicos para a preservação da memória coletiva. 

Apesar de incidirem sobre eles, a mesma lógica de serem produtos de atividades 

humanas, bem como incidirem as mesmas práticas técnicas e metodológicas, este autor nos 

apresenta um panorama de disjunção entre Arquivos Pessoais e Arquivos Institucionais, tanto 

nas instituições arquivísticas, como nos aspectos profissionais, fruto das diferentes tradições e 

perspectivas arquivísticas. Ele evidencia esse aspecto, no Seminário Internacional de 

Arquivos Pessoais, ocorrido em 1997.  

 

O documento-proposta do Seminário pergunta, por exemplo, "até que ponto 

pode a acumulação de documentos de um indivíduo ser comparada com a 

acumulação por uma instituição como resultado natural e necessário de suas 

atividades?" O simples fato de essa pergunta ser colocada indica que existem 

dúvidas sobre sua resposta - e, portanto, sobre a possibilidade de uma 

estrutura conceitual comum para arquivos públicos e arquivos pessoais. O 

documento do Seminário afirma também que os arquivos públicos, ou 

institucionais, ou oficiais, são acumulações "naturais e necessárias", 

subprodutos orgânicos da atividade administrativa, enquanto os arquivos 

pessoais, conquanto possam ter tal qualidade, freqüentemente são - de novo 

nas palavras do documento do Seminário - "produtos de um desejo de 

perpetuar intencionalmente uma certa imagem", um "(propósito) concebido 

que, na verdade, se destina à 'monumentalização' do próprio indivíduo...” 

(COOK, 1998, p.131). 

 

 

A disjunção entre a acumulação natural dos arquivos institucionais, com a acumulação 

intencional dos arquivos pessoais, para COOK, ocorre em função do reflexo do arcabouço 

teórico arquivístico produzidos nos fins do século XIX e inicio do século XX, e fundamentam 

o corpo teórico da Arquivologia: 

 

Essa idéia da diferença fundamental entre arquivos públicos e arquivos 

pessoais é muito difundida no pensamento arquivístico tradicional e na 

maior parte da literatura sobre o assunto. Os arquivos públicos ou 

institucionais são apresentados (e seus defensores sempre afirmam que é isso 

o que acontece) como acumulações naturais, orgânicas, inocentes, 

transparentes, que o arquivista preserva de modo imparcial, neutro e 

objetivo. Essa é a teoria arquivística clássica. No mundo anglófono, ela é 

representada por Sir Hilary Jenkinson e seus muitos discípulos. Em 

contraste, os arquivos pessoais são apresentados (e os arquivistas públicos, 

seus detratores, enfatizam isso) como mais artificiais, antinaturais, 

                                                           
4 Artigo publicado pela Revista Estudos Históricos em 1998 fruto de uma palestra proferida por Terry Cook no 
Seminário Internacional de Arquivos Pessoais realizado no CPDOC em 1997 
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arbitrários, parciais, algo realmente mais próximo de um material de 

biblioteca, publicado, como as autobiografias e as memórias, do que de 

documentos de arquivos oficiais e públicos (COOK, 1998, p.132-133) 

 

 

A percepção de arquivos acumulados de modo “natural”, “orgânico”, “inocente” está 

assentada na perspectiva positivista dos documentos, como já discorridos anteriormente. Do 

mesmo modo, a percepção de que o arquivista deve preservar de modo “imparcial”, “neutro” 

e “objetivo”, sendo que, atualmente, os arquivistas são atores intervenientes nos processos 

históricos da sociedade, como, por exemplo, a atuação dos mesmos nas funções de 

Classificação e Avaliação. 

Ao ser questionada a percepção positivista dos documentos – e que é caracterizada     

acima, com a Escola dos Annales – os arquivos pessoais e os arquivos institucionais se 

relacionam, visto que ambos são produzidos pelas atividades humanas, carregados de 

intencionalidades pelas quais são produzidos e acumulados. Por outro lado, ambos os 

documentos são carregados de subjetividades, possuindo sua parcela de arbitrariedade, 

parcialidade e “antinaturais”. 

Assim, o que e por que os documentos são produzidos e acumulados, e o que se 

preserva para a posteridade, tanto nos arquivos institucionais, como nos arquivos pessoais, 

passam pelo crivo dos atores e agências sociais, e neles se enquadram arquivistas e 

instituições arquivísticas.  

O exemplo Canadense de “Arquivos Totais”, citado por Cook, e que para o autor pode 

ser aplicado no caso do Brasil, oferece um modelo de instituições arquivísticas que não 

excluem arquivos pessoais de arquivos institucionais: 

 

O conceito canadense de "arquivos totais" pode servir de modelo aqui, pois 

integra, em quase todos os tipos de arquivos por todo o país, o papel oficial 

dos arquivos, como guardiães da contínua demanda corporativa de seus 

patrocinadores pela evidência documentada de suas transações, e o papel 

cultural dos arquivos, como preservadores da memória social e da identidade 

histórica, dando a suas coleções, em ambos os casos, um equilíbrio entre os 

arquivos oficiais e pessoais em todas as formas de mídia (COOK, 1998, p. 

142) 

 

Neste sentido, arquivos pessoais e arquivos institucionais interagem, constituindo-se 

como elementos de garantia de direitos, e da memória dos cidadãos. Aprofundando-se um 

pouco mais na proposta canadense Cook evidencia a importância de atuação dos arquivistas e 
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de instituições arquivísticas nos arquivos pessoais, contrapondo os documentos produzidos e 

acumulados pelo governo, com os da governança: 

 

No Canadá, os arquivos pessoais são vistos como complemento e 

suplemento dos fundos de arquivos oficiais ou públicos. Em resumo, a 

tradição dos "arquivos totais" canadenses está mais voltada para os arquivos 

de governança que para os arquivos de governo. Arquivos "de governança" 

incluem os documentos que refletem a interação dos cidadãos com o Estado, 

o impacto do Estado sobre a sociedade e as funções ou atividades da própria 

sociedade, tanto quanto incluem os documentos das estruturas do governo e 

de seus burocratas voltados para dentro. A tarefa arquivística coletiva no 

Canadá é preservar a evidência documentada da governança da sociedade, 

não apenas da atividade governante dos governos (COOK, 1998, p.143) 

 

Nesta perspectiva em que instituições arquivísticas atuam diante das funções da 

sociedade, o papel de sua relação com os governos e com o desenrolar das decisões e 

programas políticos, pode-se basear nas considerações que Mckeminsh apresenta sobre os 

arquivos pessoais, principalmente diante das opções tecnológicas que arquivistas e 

instituições arquivísticas possuem.   

Em seu artigo, Mckeminsh5, discorre sobre arquivos pessoais no contexto tecnológico 

e digital que vivemos atualmente. A autora oferece num primeiro momento um panorama 

sobre os registros pessoais compartilhados na internet, bem como uma necessidade dos 

indivíduos difundirem sobre si mesmos; e num segundo momento, exemplifica a atuação de 

instituições arquivísticas, neste contexto tecnológico.  

 

Refleti sobre as formas como o caderno de Matthew Pearce poderiam se 

manifestar no mundo das tecnologias sociais do século XXI. Será que o 

“impulso de tomar notas” o teria levado a participar de uma rede informal de 

colegas e amigos, a comunicar, cocriar, armazenar e registrar informações 

pessoais públicas em uma rede distribuída de Blogs e Sites do facebook, a 

enviar mensagens de texto e escrever no twittter, a conversar via skipe? 

(MCKEMINSH, 2013, p. 19) 

 

Por outro lado, a mesma autora faz referência a personagem Ann-Clair, do Romance 

australiano “The Grass Sister”, no hábito compulsivo de fazer registros em “cartas, fotografias 

e slides os detalhes de sua masoquista vida íntima” questionando essa atitude: 

 

                                                           
5 A autora se baseia em dois personagens de romances distintos, o primeiro é Mattew Peace, personagem do 

romance Ever After, escrito pelo romancista Inglês Graham Swift; e da personagem Ann Clair, do romance The 

Grass Sister, romance da australiana Katherine Gallen, para exemplificar a relação entre arquivos pessoais e 

internet. 
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Como será que esse comportamento obcecado pelo registro se manifestaria 

em verão on-line, o mundo de tabus e de sites pornográficos em rede, 

explorado por Katherine Gallen em texto que investiga a relação entre tabu e 

arquivo (GALLEN 2008 apud MCKEMMISH) 

 

 

Torna-se interessante, portanto, os exemplos distintos de registrar-se as experiências, 

os efeitos causados pelos atos individuais, pelas redes por onde se atua, pela sociedade com a 

qual interage-se; a importância do “eu” que é registrado, e os meios on line com os quais cada 

um dissemina, numa conversa telefônica, numa carta, ou ainda em Blog’s, Facebook e Twitter 

 

Um diário, um blog, uma página no facebook ou no yotube são partes 

indispensáveis á continuidade de suas histórias pessoais – De fato, como 

Tolstoi parece ter dito uma certa vez: “Os diários são eu” [...] 

(MCKEMINSH, 2013, p. 20) 

 

Neste caso a autora constrói o corpo teórico, analisando a necessidade de narrar 

histórias, em Antony Giddens, de onde considera as narrativas do self, ou seja, o indivíduo 

externaliza a si mesmo através da oralidade e de registros, e ainda em “Derrida” onde a autora 

afirma que: 

Para Derrida, arquivar no sentido de inscrever um rastro em algum lugar, 

exterior à memória viva, é um ato de esquecimento que carrega consigo a 

possibilidade de um lembrar diferido, adiado. E é porque o impulso radical 

de destruir a memória sem deixar rastros estás sempre também em jogo que 

“o desejo de arquivo é um desejo que arde – daí a febre do arquivo 

(MCKEMINSH, 2013, p. 21) 

 

 

E ressalta ainda a questão da destruição da memória, ou memoricídio: 

 

O ímpeto de contar história, e atestar, de memorializar, tem sua contraparte 

sombria em movimentos de “elimina a memória”, nos atos de “memoricídio” 

que ocorreram ao longo da história [...] (MCKEMINSH, 2013, id.) 

 

Ou seja, o memoricídio ocorre em espaços que visam à preservação da memória, 

atacados em sua maioria para garantir o estabelecimento de uma determinada ordem vigente, 

sem serem questionados os atos que a fizeram se instituir. Como exemplo a autora cita os “os 

ataques a museus, arquivos e instituições culturais que acompanharam a limpeza étnica na 

Bósnia” e ainda a “Supressão deliberada de memórias pelo regime do “apartheid” na África 

do Sul” 

No contexto de uso das tecnologias de comunicação, pode-se perceber que a autora 

potencializa a interação entre usuários e arquivos, onde documentos públicos já são 
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produzidos em formato e suporte digital - como pode-se perceber no caso da CPDOC, em que 

as entrevistas foram realizadas com o objetivo fim de serem disponibilizadas no “site” da 

instituição, e que foram produzidas no âmbito dos recursos digitais – Mckeminsh mostra os 

seguintes exemplos de relação entre instituições arquivísticas e estudos de usuários: 

 

Entre as implementações do Arquivo 2.0, permitem aos usuários interagir e 

adicionar suas histórias a acervos arquivísticos, estão a iniciativa do Your 

Archives, do organismo governamental inglês The National Archives, em 

Londres; os acervos reunidos sob a rubrica Polar Bear Expedition Digital 

Collection, da Biblioteca Histórica Bentley; e o site Mapping our Anzacs, do 

Arquivo Nacional da Austrália, que fornece cópias digitalizadas de registros 

de soldados australianos que lutaram na campanha de Gualípoli, na I guerra 

mundial, e permite aos usuários adicionar ao mural notas e fotografias 

relacionadas a militares específicos [...] (MCKEMINSH, 2013, p. 32) 

 

 

A autora apresenta os “arquivos redimensionados” segundo as tecnologias de 

comunicação e informação, derivadas inclusive do pensamento de arquivística pós-moderna. 

O primeiro exemplo é o do Centro de Memória e Comemoração Nelson Mandela, 

criado “não só para localizar e documentar os muitos arquivos que contêm marcas da vida de 

Mandela e daqueles que conviveram com ele, mas para facilitar o acesso a tais registros” 

 

O arquivo inclui e indica os seguintes elementos: Lembranças pessoais, 

relatos orais das histórias e tradições de sua família e de seu clã, as celas da 

prisão nas quais esteve, sítios históricos onde deixou seu rastro, o conteúdo 

volátil de inúmeros sites na rede mundial de computadores, escritos e 

discursos de sua autoria, anotações pessoais e diários [...] (MCKEMINSH, 

2013, p. 35) 

 

 

Ou seja, encontra-se uma série de elementos que vão desde documento, até lugares, 

paisagens, objetos materiais, encenações, fotografias, obras de arte, histórias, lembranças de 

indivíduos. 

No segundo exemplo é relatado o trabalho realizado sobre membros das comunidades 

indígenas de Koorie, de Virgínia, na Austrália, onde se fez um levantamento do que seria a 

memória oral dos Korie, principalmente em relação à repressão que essa comunidade sofreu, 

suprimindo-lhes a sua cultura, o meio no qual viviam e sua língua, mas onde a memória oral 

era: 
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definida sem termos amplos, de modo a incluir histórias transmitidas 

oralmente, narrativas contemporâneas, relatos individuais e familiares, e 

narrativas que podem ser recuperadas de arquivos convencionais 

(MCKEMINSH, 2013, p.36) 

 

Estas só puderam passar a existir com a utilização da Internet, onde foi criado um 

espaço de compartilhamento de registros entre o departamento de registros públicos de 

Victória, a Korie Heritage Trust Inc., o Arquivo Nacional da Austrália e as comunidades e 

indivíduos Koorie, compondo-se assim no Sistema de Arquivamento Korie (Koorie Archiving 

Sistem)  

 

O sistema de Arquivamento Koorie, que reúne registros governamentais e 

registros pessoais e comunitários dos Koorie, o público e o privado irão 

coexistir – Complementando-se, completando-se, equilibrando-se mesmo 

contradizendo-se em um espaço compartilhado. Nesse espaço colaborativo, 

comunidades e indivíduos Koorie, inclusive membros das “gerações 

roubadas”, poderão arquivar seus registros e histórias, proporcionando assim 

uma fonte rica e multifacetada para a promoção do conhecimento partilhado, 

a construção de identidades, a reunião das famílias, e a regeneração da 

cultura e das comunidades. Esse espaço virtual será configurado para 

respeitar, nos registros e protocolos, os direitos de todas as partes 

envolvidas, e também para promover acessos diferenciados. (Public Record 

Office of Victoria et AL. 2009 Apud Mckeminsh, 2013, p. 38-39) 

 

 

Nos relatos apresentados, observam-se exemplos que perpassam os arquivos, 

principalmente no que concerne a garantia do exercício da cidadania, sendo ressaltada a 

importância dos Arquivos Pessoais, que na possibilidade de reconstrução da memória, abre 

um leque de possibilidades para democracia 

E ainda, considerando a democracia, é de ressaltar a importância da reconstrução dos 

fatos levando-se em conta a atuação e a interação dos usuários neste processo, independente 

de sua posição social. 

No contexto atual, é inegável a importância da internet, como recurso a mais para a 

interação entre instituições arquivísticas e usuários, e as tecnologias de informação como 

recursos facilitadores para que as instituições arquivísticas cumpram com sua função social. 

No entanto, propagar-se pela internet, ou ainda disponibilizar os acervos em meio 

eletrônico, requer das instituições arquivísticas políticas e planejamento, dentro dos limites de 

uso que lhe são possíveis.  Desta forma, no próximo capítulo serão abordadas as instituições 

arquivísticas na web, discorrendo sobre a sua relação com os usuários, por meio de estudos de 

usuários, e também, da arquitetura de web sites de instituições arquivísticas.  
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      3  USUÁRIOS DE ARQUIVOS E DIFUSÃO ARQUIVÍSTICA 

 

O objeto de estudo desse trabalho que se insere na difusão e acesso ao acervo de 

entrevistas audiovisuais do Projeto Cientistas Sociais de Língua Portuguesa: Histórias de 

Vida, disponíveis no site do CPDOC, se fez necessário através de uma revisão bibliográfica, 

quanto à difusão online, os usuários, a construção do website de instituições arquivísticas, 

bem como os meios disponíveis para a difusão dos documentos arquivísticos. 

No que tange aos usuários, se fez a revisão bibliográfica, buscando-se os princípios 

mínimos aos quais os mesmos terão de acessar os documentos em ambiente online, e na 

bibliografia destacada, conceitos como Acessibilidade e Navegabilidade, associado aos 

Estudos de Usuários, são fatores fundamentais, para o uso de recursos online, possibilitando 

uma melhoria tanto em relação ao uso que será feito dos documentos arquivísticos, como a 

possibilidade das instituições refletirem os serviços prestados aos usuários, de modo 

específico, e a sociedade de modo geral. 

Pela revisão bibliográfica percebem-se caminhos a serem percorridos para que as 

instituições atuem e intervenham na web, como recurso favorável as instituições arquivísticas, 

e que o mesmo não é algo dado, feito de qualquer modo. Pelo contrário, a difusão deve fazer 

parte da política e do planejamento institucional, e sua atuação na web sendo executada de 

modo a garantir o melhor uso da instituição pela comunidade e pelos usuários. Os meios 

utilizados e os recursos a serem investidos, carecem de questionamentos, e seu uso deve ser 

adequado de acordo com as necessidades dos usuários e dentro das possibilidades 

institucionais. 

Hoje, através da Internet, pode-se encontrar diversos meios de difusão dos 

documentos arquivísticos; Acessar, de nossas casas, sites de serviços arquivísticos, como é no 

caso do CPDOC, em que audiovisuais de entrevistas estão disponíveis no site da instituição, 

ou ainda, acessarmos outros documentos constantes em seu acervo, aos quais foram 

duplicados para suporte digital, e outros ainda produzidos digitalmente. 

Além disso, há uma facilidade de se acessar o blog do Arquivo Público do Estado do 

Rio Grande do Sul, e encontrar uma exposição virtual com documentos custodiados nesta 

instituição, e por este mesmo “blog” acessarmos diretamente o site da instituição; ou ainda, 

procurar por vídeos no youtube e assistir filmes produzidos tendo como referência o acervo do 

Arquivo Nacional. 
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Ou seja, quando se pensa em difusão cultural - e especificamente na, difusão 

arquivística – podem ser observados diversos meios pelos quais uma instituição arquivística 

difundida, ou difundir suas ações, dentro da política e do planejamento que serão utilizados 

para que a instituição aumente seus canais de comunicação, bem como as redes sociais ás 

quais se insere, considerando aqui, redes sociais dentro e fora da web. 

 

3.1 USOS E USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO 

 

Diversos autores destacam a importância de instituições arquivísticas prestarem 

serviços de acordo com o conhecimento das necessidades dos usuários, identificadas através 

dos estudos de usuários, e apontam que a atuação das instituições arquivísticas na web, 

contribuem para uma melhor interação entre instituição arquivística e usuários de informação. 

Desta forma, os estudos de usuários tanto podem ser focados para avaliar os serviços 

que são prestados pelas instituições, as quais os acervos são utilizados com maior ou menor 

frequência se os serviços prestados atendem as demandas de uso; E no que tange aos usuários, 

pode-se a analisar as necessidades de uso de documentos de grupos, indivíduos, ou ainda a 

comunidade no qual a instituição se relaciona. 

Segundo Dias e Pires (2004, p. 5) “o conhecimento dos usuários da informação é 

imprescindível para planejar, desenvolver, e prestar serviços que de fato atendam as 

necessidades dos usuários, consumidores e produtores de informação” 

Conhecer o usuário se torna prioridade para as instituições arquivísticas, desta forma 

Sá (2005), diz que: 

  

através do Estudo de Usuários torna-se possível saber quem é o usuário, o 

que ele necessita em matéria de informação porquê necessita e para que as 

informações obtidas serão utilizadas (...). Através do Estudo de Usuários, o 

usuário é estimulado a apresentar suas necessidades de informação e de 

informar se está ou não satisfeito com determinado serviço de informação 

arquivístico (SÁ, 2005, p. 71) 

 

 

O usuário deixa de ser um agente passivo nos estabelecimentos de ações institucionais, 

se tornando ativo, através do uso das informações. Interessa assinalar ainda que o estudo de 

usuários objetive não apenas o conhecimento dos usuários, internos e externos da instituição, 

mas também a comunidade a qual o arquivo presta serviço. 
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Conforme Jardim e Fonseca (2004), em estudos de usuários em arquivos, apontam 

para a necessidade do serviço arquivístico ser um serviço de informação, onde o “lugar” passa 

a ser aspecto secundário para os profissionais e usuários, potencializando o acesso a 

informação. 

Neste modelo de serviço de informação, objetiva-se uma maior interação com o 

usuário, pautando-se não apenas pelas possibilidades de uso, ou em estudos voltados apenas 

para os serviços prestados, ou para aspectos demográfico-sociológicos (cor, idade, sexo, 

profissão, atividade) dos usuários, mas sim, para as necessidades e as demandas de 

informação dos usuários. 

 

Um serviço de informação orientado ao usuário implica em se considerar 

o usuário e o impacto da informação sobre sua vida, inclusive fora dos 

espaços físicos dos serviços de informação. Hoje a informação encontra-se 

crescentemente "on-line", fora do ambiente tradicional dos serviços de 

informação. É a primazia de um não lugar, a Internet, sobre os lugares 

tradicionais de gestão e transferência da informação como os serviços e 

instituições arquivísticas. Assim, um serviço de informação centrado no 

usuário explicita institucionalmente seus objetivos de atender às 

necessidades de informação deste. A tomada de decisões relativas ao 

planejamento e à gestão é orientada sob esta perspectiva (JARDIM; 

FONSECA, 2004, p.2 – grifos dos autores). 

 

Dias e Pires apresentam um panorama sobre os estudos dos usuários, num universo 

focado para serviços de informação, onde as instituições arquivísticas neste conceito de 

serviço de informação: 

 

Os estudos de usos, comunidades, e usuários de informação tem por 

objetivos: Descrever os vários tipos de atividades de um serviço de 

informação e de grupos de pesquisa, como apoio as decisões administrativas 

para estabelecer princípios gerais de funcionamento da organização e de uso 

dos serviços (DIAS; PIRES, 2004, p. 6) 

 

As autoras propõem questionamentos do tipo “quem são os usuários? ” “Quais são 

seus interesses e necessidades? ” “Onde o serviço de informação se situa na estrutura geral da 

organização e da comunidade? ” 

No que tange a categoria dos usuários elas os classificam pelos aspectos “sócio-

profissionais”, pela natureza das atividades as quais as informações são solicitadas; e também 

pelos aspectos “psicosociológicos”, sendo descritos como: 
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as atitudes e os valores relativos a informação em geral, e as relações com os 

serviços de informação em particular; os fundamentos do comportamento de 

pesquisa e de comunicação da informação do comportamento na profissão e 

suas relações sociais (DIAS & PIRES, 2004, p.9) 

 

As autoras assinalam para duas vertentes distintas dos estudos de usuários, uma que é 

centrada no sistema, englobando grupos de usuários, e outra que considera os aspectos 

sociológicos e cognitivos do indivíduo que busca informação. Há quatro abordagens dessa 

segunda vertente, trabalhadas na Ciência da Informação, sendo elas: abordagem do valor 

agregado (Users/Values ou Value – added), abordagem do estado de conhecimento anônimo 

(Anômalus States-of-knowledge, abordagem do processo construtivista 

(Constructiveprocessapprorch), e abordagem Sense Making. 

Dias e Pires detalham outros aspectos inerentes aos estudos de usuários, a saber: as 

etapas que um estudo deve ter quanto as barreiras no processo de comunicação entre a 

instituição e o usuário, e ainda os métodos a serem seguidos, entre as quais: “Identificar os 

usuários e os usos da Informação”, “Descrever a população-alvo e ambiente”, “Identificar as 

necessidades dessa população”, “Avaliar às necessidades”, e “descrever, comunicar e 

implementar soluções”. Essas etapas visam responder às seguintes questões: 

  

Quem necessita da informação? Que tipo de informação? Que conhecimento 

o usuário tem da Informação? Para qual grupo de pessoas? Por que precisam 

dela? Quem decide quanto a essa necessidade? Quem seleciona? Como o 

usuário seleciona suas fontes? Como as pessoas procuram a informação? Por 

que elas procuram a informação? Por que elas falham nessa busca? Como o 

usuário formula suas questões? Como escolhe suas informações? Que uso é 

dado? O que é fornecido? Que consequências resultam desse uso para o 

indivíduo, o grupo, a instituição e a sociedade em seu conjunto? Como os 

sistemas de informação devem ser planejados a fim de atender as Clientelas? 

(DIAS; PIRES, 2004, p.14) 

 

Quanto às barreiras que podem surgir nos processos de comunicação ao longo do 

Estudo de Usuários, a autora assinala podem ser: “Pessoais”, “Tecnológicos”, “Linguísticos”, 

“Econômicos”, e “Informacionais” 

Apresentam um conjunto de métodos e técnicas que dependem dos objetivos que 

englobam os estudos de usuários, destacando-se o levantamento de opiniões; a pesquisa de 

Survey, que visa a “[...] obtenção de dados ou informações sobre características, ações e 

opiniões de determinado grupo de pessoas, indicando como representante de uma população 

alvo, por meio de um instrumento de pesquisa [...] (DIAS; PIRES, 2004, p. 16); Análise de 
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tarefas e solução de problemas; Método Delphi, onde por um questionário busca-se um 

“consenso” entre opiniões. 

Do mesmo modo que Dias e Pires (2004), Sá (2005) apresenta um panorama sobre as 

vertentes dos estudos de usuários. A primeira, que seria uma vertente tradicional, focada no 

sistema de informação, considerando os aspectos sociológicos/ demográficos de Grupos de 

Usuários, descrevendo-os de modo a “diagnosticar seu comportamento em relação ao uso e a 

busca de informação” 

A partir da década de 80, surge uma segunda vertente alternativa, que visa averiguar as 

necessidades de informação dos usuários, diagnosticando não apenas os usuários numa 

perspectiva de grupo, mas sim de modo individual, considerando a interpretação da 

informação, e a intervenção do sujeito na sua contextualização. 

Dentre às quatro abordagens dos estudos de usuários, Sá mostra o Sensemaking como 

elemento para a possibilidade de construção dos serviços de informação, e ainda para o caso 

de construção de serviços de informação independe de estarem ou não na web, possibilitando, 

caso seja necessário, a remodelação dos serviços prestados. 

O sensemaking, segundo Sá, é utilizado em diversas áreas do conhecimento, para 

entender como indivíduos “percebem” e “interagem” com instituições, mídias, os serviços, os 

produtos e como usam ás informações nestes processos. E enumera os principais conceitos 

desta abordagem do seguinte modo: 

 

a) Individualidade: usuários devem ser tratados como indivíduos e não como 

conjuntos de atributos demográficos;  

b) situacionalidade: cada usuário se movimenta através de uma única 

realidade de tempo e espaço;  

c) utilidade da informação: diferentes indivíduos utilizam a informação de 

maneira própria, e informação é o que auxilia a pessoa a compreender sua 

situação;  

d) padrões: analisando as características individuais de cada usuário, intenta 

chegar aos processos cognitivos comuns a maioria.  (SÁ, 2005, p. 96) 

 

Pode-se, por outro lado, visualizar o uso de estudos de usuários para a constituição de 

serviços arquivísticos prestados na web - de modo ainda que resumido – conforme as atuações 

do APERS - Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul APERS e do núcleo local da 

Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI), uma proposta que apesar de não ser 

especificamente Arquivística, oferece um panorama da interação entre usuário e ambiente 

web. 
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No primeiro caso, em sua dissertação de mestrado profissional, que tem como estudo 

de caso a difusão virtual do patrimônio documental do Arquivo Público do Estado do Rio 

Grande do Sul, Portela (2011, p.30) afirma que “conhecendo as características dos usuários 

dos arquivos, é possível disponibilizar a infraestrutura que melhor atenda ás necessidades de 

sua consulta”, e que o diagnóstico dos serviços que são prestados aos usuários pela 

instituição, levou em conta as demandas dos usuários. 

Ressalta-se que a dissertação da autora citada, analisou o período em que a instituição 

passou a utilizar o blog e o twitter como meios de comunicação on-line, alternativos a home 

page da instituição. 

No caso da UNATI, descrito por Vidotti (2008) a autora nos apresenta os trabalhos 

realizados com os alunos de terceira idade do curso de inclusão digital realizado pelo núcleo 

local da Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) sediado na cidade de Marília. 

Neste artigo a autora oferece um panorama da Arquitetura da informação e na 

construção de websites, baseadas nas experiências comportamentais de alunos de terceira 

idade, num primeiro contato com o uso da internet, visando captar as dificuldades e anseios 

desses alunos.  

 

Para a análise e o levantamento das dificuldades relacionadas ao acesso e 

uso dos referidos websites, foi determinada uma série de tarefas para que os 

alunos executassem em aula e sendo observadas e rastreadas as ações através 

de um software que registra e grava passo a passo o caminho percorrido pelo 

usuário até alcançar o objetivo desejado, o software livre Quick Screen 

Recorder 1.5. Este software oferece o recurso de visualização de todo o 

percurso exploratório do usuário recuperando a gravação dos caminhos 

navegados, e através desse registro e da visualização das ações através do 

cursor conseguiu entender qual foi o percurso que o usuário executou. 

(VIDOTI, 2008) 

 

 

Portanto ao se destacar a importância social das instituições arquivísticas, leva-se em 

conta às necessidades dos usuários, como nos exemplos citados em que se buscou através das 

necessidades de um grupo de usuários, refletir a arquitetura da informação para o público 

alvo. Por isso, fazer um estudo de usuários permite visualizar melhor as potencialidades da 

difusão arquivística, quando unidos aos recursos da web, de onde surge outro aspecto que, é a 

arquitetura da informação de websites. 
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3.2. ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO DE WEBSITES 

  

A arquitetura da informação surgiu na década de 70, visando unir os conceitos de 

Arquitetura e informação, cujo objetivo era a de uma melhor interação entre informação e 

usuários a partir da década de 90, com a web a área da arquitetura da informação se propaga, 

visando uma maior interface entre usuários e websites. Desta forma conceitos como 

navegabilidade, acessibilidade, uso e usabilidade são fundamentais a interação. Vidotti 

salienta que: 

Os websites devem ser criados para satisfazer os usuários tanto internos 

quanto externos á instituição, e que as a informações alcancem grande 

divulgação e gerem conhecimento, existindo regras na sua estrutura que 

possibilite uma melhor navegação, acessibilidade, uso e usabilidade. Desta 

forma, deve-se refletir, antes da criação do website, qual o público/alvo que 

se pretende atingir, e quais elementos da arquitetura da informação podem 

proporcionar uma navegabilidade com esse público, possibilitando o acesso 

e o uso dessas informações (VIDOTI, 2008, p. 6) 

 

Para tal fim, esta autora destaca sistemas que objetivam uma melhor interação do 

website com o usuário, que são os Sistemas de Organização, Sistema de Navegação Sistema 

de Rotulagem, e Sistema de Busca, podendo ainda ser acrescido mais três elementos 

adicionais, que é o Conteúdo da Informação, a Usabilidade e os Tipos de Documentos. 

Os sistemas de organização “Tem como finalidade, distribuir o conteúdo no website, 

utilizando as formas de organização através de Esquemas e Estruturas” (grifo dos autores). 

Estes sistemas podem ser: Exatos (alfabéticos cronológicos ou geográficos); Ambíguos (por 

tópicos ou assuntos, por conjuntos, funções e processos, orientados por tarefas, orientados a 

um público específico, dirigidos ás metáforas); Híbridos (combinam esquemas exatos em 

ambíguos); Hierárquica (obedece a ordenação de classes subordinadas, ou seja, do geral para 

específico); Hipertextual ou Base relacional (podem ser organizadas do específico para o 

geral), (ROSENFELD; MORVILLE apud VIDOTTI, 2008, p.114) 

O Sistema de Navegação permite a interação entre a websites e o usuário, favorecendo 

caminhos que facilitem a obtenção da informação procurada. Associado aos Sistemas de 

Navegação é necessário identificar a necessidade do usuário, possuir uma equipe com 

profissionais multidisciplinares, analisar o comportamento dos usuários, e explorar ás 

possibilidades de navegação (CAMARGO apud Vidotti, 2008) assim, esses sistemas possuem 

os seguintes elementos: Hierárquico (onde a página principal do website proporciona 

ramificações com opções secundárias que serão subdivididas); Global (permite à navegação 

rápida de uma seção a outra através de movimentos laterais e verticais); Local (onde se acessa 
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uma seção dentro do site, com conteúdo específico sendo apresentado por uma lista de tópicos 

ou de itens relacionados entre si); Ad hoc (links em forma de palavras ou frases, inseridas no 

corpo do texto com outras informações adicionais). 

Além destes sistemas de elementos que as autoras apresentam, há outros adicionais 

que devem ser considerados na concepção do website, como o conteúdo de informações. Para 

alcançar a objetividade do website deve-se utilizar uma linguagem que proporcione o acesso e 

a recuperação da informação. Na navegabilidade a preocupação está voltada para que o 

usuário recupere de forma amigável o que procura; e quanto à visibilidade trata-se da 

organização visual, com recursos tecnológicos para melhor visualização das informações; Os 

princípios da usabilidade são responsáveis pela interação do usuário com o website, de 

maneira que consiga recuperar e acessar ás informações sem obstáculos. 

Barrato e Portela (2006) analisam as relações interdisciplinares entre Arquitetura da 

Informação e Arquivologia, considerando a Ciência da Informação como uma área 

Metadisciplinar, que abarca as disciplinas anteriores, e afirmam que “há pontos de 

convergência entre ás áreas”, “apesar dos diferentes tipos de informação” que possuem a 

mesma finalidade, ou seja, garantir o acesso à informação. 

Os autores delimitam a atuação tanto da Arquitetura da Informação e da Arquivologia, 

na qual a primeira surgindo como solução para atuar e gerir conteúdos multimídias de 

websites, possibilitando uma maior interface entre usuário e website e visam a disseminação 

das informações; enquanto na Arquivologia: 

 

tem a função de gerir as informações orgânicas produzidas pelas instituições 

públicas e privadas e até mesmo por pessoas físicas, preocupando-se com o 

acesso, a conservação e a guarda de informações que relatam a trajetória e o 

cotidiano de quem os produziu. Através da classificação, avaliação e 

descrição, procedimentos essenciais ao tratamento dos acervos arquivísticos, 

e de técnicas de conservação, a disciplina alcança o seu objetivo máximo: 

dar o acesso à informação (BARRATO; PORTELA, 2006, p. 34) 

 

 
 

As autoras fazem um quadro comparativo das duas áreas, onde podem ser percebidos 

melhor onde elas convergem, em relação aos “Objetos de Estudo”, aos “Objetivos”, a 

“Classificação”, a “Avaliação” e a “Descrição”. 

Nos Objetos de Estudo, elas assinalam que enquanto a Arquitetura da Informação atua 

com informações de aplicação como Multimídia, a Arquivologia trabalha com informação 

orgânica. A Arquitetura da Informação tem como objetivo facilitar a interação entre usuário e 

o espaço de informação; a Arquivologia tem como objetivo o acesso a informação. No que 
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tange a classificação, a primeira projeta categorias para o conteúdo de websites, enquanto que 

a segunda utiliza métodos funcionais, organizacionais e por assunto. A Avaliação, segundo as 

autoras, não é mencionada na Arquitetura da Informação enquanto que a Arquivologia 

trabalha com definição de prazos de guarda, de acordo com valores de e usos dos documentos. 

Por fim, quanto à descrição, a Arquitetura da Informação baseia-se em Thesaurus, enquanto 

na Arquivologia se produz instrumentos de pesquisa que auxiliam na busca das informações 

como por exemplo: Guias, Inventários, Índices, Catálogos, Repertórios e Vocabulários 

Controlados. 

Os elementos descritos acima, não se especificam como um elemento comum as 

instituições arquivísticas, pelo contrário, são gerais, para a construção de websites. No 

entanto, para uma melhor crítica e contextualização dos websites de instituições arquivísticas, 

são trabalhados a partir de dois documentos elaborados pelo Conselho Nacional de Arquivos 

– CONARQ.  

 

3.3. O CODEARQ E A CONSTRUÇÃO DE WEBSITES DE INSTITUIÇÕES 

ARQUIVÍSTICAS 

  

Para melhor compreensão dos documentos do CONARQ mencionados acima, são 

estudados: Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos – 

CODEARQ; e as Diretrizes Gerais Para a Construção de Websites de Instituições 

Arquivísticas. 

No CODEARQ, busca-se identificar o contexto arquivístico no qual o CPDOC se 

insere no que tange a disponibilização online de audiovisuais. Desta forma, o CODEARQ se 

fez uma ferramenta metodológica quanto aos websites de instituições arquivísticas, onde, 

ambos os documentos do CONARQ se encontram neste mesmo item. 

O Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos foi 

instituído pela Resolução nº 28 do CONARQ de 17 de fevereiro de 2009, com o objetivo de 

fornecer o código previsto na Norma Brasileira de Descrição Arquivística - NOBRADE, 

denominado Código de Entidade Custodiadoras de Acervos Arquivísticos - CODEARQ, 

tornando possível a identificação de cada entidade custodiadoras de acervos arquivísticos no 

Brasil. Após o cadastramento e fornecimento do CODEARQ, as entidades custodiadoras de 

acervos arquivísticos terão disponíveis no site do CONARQ, informações básicas sobre sua 

instituição, como: missão institucional, acervos, endereço, horário de funcionamento e formas 
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de contato. Por isso optou-se pelo levantamento nas instituições arquivísticas do Rio de 

Janeiro, por se tratarem de instituições mais próximas do universo arquivístico do CPDOC, e 

dos pesquisadores. 

Constam no Estado do Rio de Janeiro, 29 instituições cadastradas, observando-se, num 

primeiro momento que destas, 28 possuem sites próprios ou home pages vinculados a algum 

site. 

No campo caracterização do acervo, ressalta-se no que é dito sobre custodiar 

documentos audiovisuais, num total de seis instituições. Dentre aquelas que informavam ter 

documentos disponíveis no site da instituição, somente três efetivamente o fazem.  

Não foi verificado na internet sobre a ocorrência de instituições disponibilizarem 

documentos diretamente pelo site das instituições com as informações contidas no 

CODEARQ, do mesmo modo que não consta informação sobre atualização dos cadastros das 

instituições, ou ainda se o referido cadastro foi atualizado, passando a incluir novas 

instituições e serviços. Do mesmo modo que não é informada no site a data da atualização do 

CODEAQ. 

No que tange a construção de websites de instituições Arquivísticas, se faz 

fundamental observarmos às diretrizes Gerais para a Construção de websites de instituições 

Arquivísticas, documento elaborado pelo Conselho Nacional de Arquivos, através de grupo de 

trabalho conforme Portaria n° 37 de 08 de novembro de 1999. 

Servindo como referência para a construção de sites de instituições arquivísticas, 

identificam-se tópicos relativos à construção de websites arquivísticos, constando ainda com 

bibliografia e endereços de instituições arquivísticas na Internet, que possibilitam uma maior 

perspectiva sobre o assunto. 

No documento, percebe-se a importância de um website para uma instituição 

arquivística como instrumento que dinamiza e atualiza as interações entre os usuários, e ainda 

como aspecto disseminador, ou seja, abrindo a possibilitando de atrair novos usuários: 

 

O site de uma instituição arquivística deve ser visto como um instrumento de 

prestação de serviços – dinâmico e atualizável – e não simplesmente como a 

reprodução de um folder institucional. Trata-se, na verdade, de um espaço 

virtual de comunicação com os diferentes tipos de usuários da instituição a 

ser gerenciado como parte da política de informação da instituição. Dado o 

potencial e as características da Internet, este espaço, além de redefinir as 

formas de relacionamento com os usuários tradicionais, poderá atrair outros 

que, por várias razões, difícil ou raramente procurariam o arquivo como 

realidade física. (CONARQ, 1999, p. 4) 
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O documento sinaliza para ações antecessoras a construção do site, prevendo sua 

utilidade para os usuários em áreas como: atendimento ao cidadão, educação, pesquisa 

científica e atendimento ao governo, podendo os usuários serem contemplados via Internet 

mediante formas de atendimento gerais ou específicos, voltados para suas demandas. Das 

ações prévias propostas no documento destacam-se ás seguintes: 

 

 Avaliar os fatores que justificam a criação do website; 

 Identificar os objetivos que se pretende alcançar com o website; 

 Verificar a capacidade de criação e gestão do Website pela instituição, 

identificando recursos financeiros, técnicos e humanos para acompanhamento, 

desenvolvimento. Atualização e promoção do Website; 

 Considerar a possibilidade de compartilhamento de redes de dados com outras 

entidades; 

 Verificar a existência de normas para a concepção e gestão de web sites 

emitidos por órgão autorizado na esfera governamental da instituição; 

 Analisar normas e recomendações em vigor, voltadas para o atendimento ao 

público, otimizando-as naquilo que for necessário; caso não existam, 

providenciar a elaboração e adoção de tais normas; 

 Identificar o (s) usuário (os) da instituição e potenciais usuários do website; 

 Identificar serviços que poderão ser oferecidos via Internet imediatamente e em 

longo prazo; 

 Estimar possíveis impactos que a criação do website poderá causar nos serviços 

tradicionais da instituição 

 Avalia a potencial capacidade de resposta da instituição às demandas dos 

usuários através da Internet 

 Considerar as possíveis restrições de acesso aos documentos – questões legais, 

preservação, privacidade, organização dos conjuntos documentais etc. 

 Prever mecanismos de avaliação interna e externa do funcionamento da 

instituição. 

 

No que envolve às recomendações gerais para o conteúdo, desenho e às estruturas dos 

websites, o documento sinaliza para algumas atenções que se deve ter com os elementos 
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relativos aos conteúdos gerais e especificamente arquivísticos, e os que se referem a desenho 

e estrutura do website, facilitando a navegação do visitante. 

Quanto aos aspectos gerais relativos ao conteúdo, destacam-se os seguintes itens: 

 

 Informações sobre os objetivos do website; 

 Informações sobre a instituição: histórico, competências, estrutura organizacional, 

programas de trabalho, quadros de diretores (e-mails e telefones), endereço físico da 

instituição, e formas de acesso; 

 Informações sobre serviços prestados via web, por correspondência ou no local; 

 Adequação da linguagem utilizada, evitando-se termos técnicos poucos conhecidos; 

 Informação sobre existência de conteúdos do website (relatórios, manuais, normas, 

imagens, etc.) em documentos impressos (e, nesse caso, como tais documentos podem 

ser obtidos); 

 Informações sobre o material protegido por copyright; 

 Informações sobre o responsável pelo conteúdo da página (incluindo seu e-mail); 

 Links atualizados, relacionados à administração pública na qual se insere a instituição 

arquivística; 

 Informação sobre programas, planos, projetos e relatório anual da instituição 

(possibilitando o download, conforme critérios da instituição); 

 Utilização de normas técnicas de citação vigentes. 

 

No que tange aos aspectos arquivísticos, tem-se as seguintes informações sobre o 

conteúdo: 

 

 Acervo (Características gerais, datas-limite, quantidade, tipologia etc.); 

 Instrumentos de pesquisa (instrumentos de pesquisa on-line, instrumentos de pesquisa 

on-line em base de dados, instrumentos de pesquisa não disponíveis on-line, e outras 

bases de dados); 

 Serviços arquivísticos prestados (obtenção de cópias de documentos, p. ex.) tanto no 

local como via e-mail (não se trata do e-mail do webmaster, mas sim do responsável 

pelo atendimento ao usuário); 

 Métodos de trabalho arquivísticos; arranjo e descrição dos documentos, avaliação e 

transferência, emprego de tecnologias da informação etc.; 
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 Legislação arquivística (regras gerais de acesso, restrições, privacidade, possibilitando 

o download desses documentos, conforme critérios da instituição), modalidades de 

atendimento, tempo previsto de resposta etc.; 

 Além das informações anteriores, outros recursos podem ser oferecidos no website: 

 Biblioteca Virtual sobre temas arquivísticos; 

 Glossário de termos arquivísticos; 

 Perguntas e respostas; 

 Links arquivísticos (atualizados); 

 Publicações arquivísticas (possibilitando o download, conforme critérios da 

instituição). 

 

No que concerne ao desenho e a estrutura, são apresentadas 21 diretrizes, que focam 

na acessibilidade e facilidade de navegação, que possam oferecer aos usuários mecanismos 

como: 

 

 Domínio: Sugere-se o uso do domínio .gov.br, no caso dos arquivos 

públicos. Para a formação do nome do domínio, devem ser utilizados 

nomes que identifiquem o serviço com o órgão que o disponibiliza. O uso 

do domínio .gov é importante também sob o aspecto da segurança. É 

recomendável evitar o uso de siglas, quando não são conhecidas do 

público. Na utilização de siglas, privilegiar a que seja mais conhecida do 

público; 

 Mapa do Site; 

 Mecanismos de busca do website; 

 Contador de acessos; 

 Data da última atualização; 

 Mudanças na URL do website; 

 Garantias de segurança no acesso quando da transmissão de dados, 

especialmente os de caráter sigiloso ou aqueles relativos a privacidade do 

usuário; 

 Utilização do menu de navegação em todo website; 
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 Utilização de instrumentos de pesquisas on-line em dois níveis (geral- com 

poucos campos de preenchimento – e particular para usuários mais 

especializados); 

 Utilização de formulários eletrônicos para a solicitação de serviços; 

 Sala de chat, possibilitando a programação de reuniões informais sobre 

temas específicos com usuários de diversas áreas; 

 Opção de versão textual no caso de uso de som (entrevista, discursos etc); 

 

Ainda nesta parte, o documento sinaliza para que se evite: 

 

 Páginas HTML com textos longos e uso indiscriminado de imagens; 

 Utilização de frases curtas quando do estabelecimento de links; 

 Expressões do tipo Clique aqui; 

 Expressões do tipo Home ou outras palavras que não façam parte do 

idioma em que está sendo apresentado o website; 

 Utilização de design que retarde o acesso ás páginas principais (textos 

preliminares longos, imagens de alta resolução ou desnecessárias); 

 Utilização de recursos gráficos que impossibilitem a impressão integral dos 

textos e imagens (coloridas ou monocromáticas); 

 Páginas em construção. 

 

No capítulo 5, que trata sobre indexação do website, considera que: 

 

é um aspecto fundamental favorecer a localização mais precisa do website, 

que se dá através do uso de metatags que são comandos de HTML 

embutidos nas páginas dos websites visando a sua localização/indexação 

pelas ferramentas de busca. Para aplicar metatags, deve-se definir palavras-

chaves, um resumo sobre o website, autor ou responsável, e outros atributos 

de página considerados relevantes para a recuperação da informação 

(CONARQ, 1999, p.8) 

 

No capítulo 6, que trata dos instrumentos de controle e avaliação de desempenho do 

website, sugere-se a adoção de software gerador de estatísticas de uso, sendo esta ferramenta 

instalada no mesmo servidor onde o website está hospedado, gerando ás seguintes 

informações: 
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Utilização: 

 Número de acessos 

 Usuários mais assíduos 

 Número de acessos por área/domínio/browser; 

 Horários de maior/menor utilização 

 Páginas mais e menos utilizadas 

 

No que se refere ao ambiente físico, deve-se ter: 

 

 Disponibilidade do website; 

 Número de acessos simultâneos ao website e ao servidor; 

 Capacidade suportada de acessos simultâneos ao servidor; 

 Tempo de resposta para a transferência de dados; 

 Apresentação do website nos diversos tipos de conexão. 

 

É necessário que haja informações referentes do website 

 

 Número de imagens; 

 Número de páginas; 

 Número de diretórios. 

  

O documento faz menção ainda ao back-up, por meio de arquivamento eletrônico ou 

impresso, garantindo a segurança das informações, além do arquivamento das páginas das 

versões anteriores do website. 

Desta forma, se faz necessário que a disseminação de documentos arquivísticos pela 

Internet, esteja envolvida nas políticas e nas praticas institucionais, demandando 

planejamento e análise das relações da instituição com os seus usuários, neste ponto, sendo 

estratégico o uso dos Estudos de Usuários. 

A partir dessa discussão, realiza-se uma análise descritiva no website do 

CPDCO/FGV, para que seja melhor visualizado como alguns elementos acima descritos se 

desdobram na instituição. Ressalta-se que o CPDOC, apesar não ser estritamente uma 

instituição arquivística, presta um serviço como tal, dada a sua importância na preservação e 

difusão dos acervos arquivísticos relativos à contemporânea brasileira. Após análise do site, 

há um aprofundamento no Projeto Cientistas Sociais de Língua Portuguesa: Histórias de Vida, 
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e por fim, nos usos que foram feitos tendo como referência o acervo de entrevistas 

audiovisuais produzidos pelo projeto. 
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4  O ACERVO AUDIOVISUAL DO CPDOC/FGV E A SOCIABILIZAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO 

 

Neste capítulo, analisa-se o website do CPDOC/FGV, procedendo a uma descrição do 

campo empírico, porém, dada a quantidade do conteúdo e de estrutura do website, focaremos 

no que consideramos os pontos principais, relacionados aos acervos arquivísticos, e faremos 

uma síntese dos demais conteúdos disponíveis. 

Desta forma, no primeiro momento observa-se nos Termos de Uso do website, após 

esta etapa, uma síntese das abas que constam no website, e por fim, para as especificidades da 

aba acervo na qual são considerados como um dos pontos principais de interesse arquivístico. 

Depois deste ponto, o trabalho converge para o Projeto Cientistas Sociais de Língua 

Portuguesa: Histórias de Vida, onde se verifica como ele se encontra hospedado nos sites do 

CPDOC/FGV, e discorrendo sobre o relatório final do projeto. Por fim, são levantados os 

usos que foram realizados a partir dos audiovisuais das entrevistas. 

 

4.1. ANÁLISE DESCRITIVA DO SITE DO CPDOC/FGV 

 

4.1.1 Termos de Uso 

 

Os termos de uso6 do CPDOC se encontram no final da Página Inicial do website do 

CPDOC, ao lado das opções “Área Restrita” e “Fale Conosco”. Os termos de usos é um 

instrumento fundamental para conhecimento de como proceder na instituição de modo online, 

e está dividido em sete itens: Termos Gerais, Política de Uso do Conteúdo, Limitação de 

responsabilidade, Política de Privacidade e Confidencialidade, licença de uso do conteúdo, 

Como Reportar Violações, e Disposições Finais. 

Nos termos gerais informa-se do endereço principal do CPDOC, que atualmente é 

http://www.fgv.br/cpdoc, sendo gerido pelo CPDOC, abrangendo todas as páginas que 

estiverem sobre o domínio mencionado, e que ao se fazer uso do website, aceita-se os seus 

termos de uso. 

                                                           
6  Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/termos>. Acesso em: 18 Maio 2014. 

http://www.fgv.br/cpdoc
http://cpdoc.fgv.br/termos
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As políticas de uso do conteúdo informam que o conteúdo, em sua maioria, são 

compostos de diferentes tipos documentais e suportes, sendo permitida a navegação por todo 

site, sem a necessidade de se na cadastrar. No entanto para certos conteúdos e seus 

metadados, é necessário o cadastro no site. Ressalta-se que é possível aos usuários, realizarem 

cópias aos documentos disponíveis para acesso, sendo que: 

 

  O CPDOC é titular de todos os direitos de propriedade material e/ou 

intelectual sobre os Documentos e estes estão sujeitos às regras previstas na 

Lei de Direitos Autoral brasileira (Lei 9.610/98, ou “LDA”). (CPDOC, 

Disponível em:<http://cpdoc.fgv.br/termos> Acesso em: 10/05/2014) 

 

 

O item “Limitação de Responsabilidade” chama a atenção para alguns termos 

destacados em caixa-alta, que informam acerca do fato da instituição não se responsabilizar 

pelo conteúdo dos documentos, sendo os mesmos de “inteira responsabilidade dos seus 

autores”. Bem como informações disponibilizadas pelos usuários sobre o conteúdo do 

website. O CPDOC se exime de qualquer responsabilidade por danos de qualquer natureza em 

função da descontinuidade dos serviços prestados pelo website, bem como a ocorrência de 

elementos danosos (como vírus, por exemplo) nos arquivos abertos pela instituição; Também 

se exime da responsabilidade sobre os botões disponíveis para acesso e que remetem aos 

endereços externos ao website da instituição. 

 

4.1.2 Síntese das abas página principal, sobre o CPDOC, ensino, pesquisa, 

produção, acervo, relações internacionais. 

 

Ao se iniciar a navegação pela pagina principal do CPDOC, são encontrados oito abas 

principais, conforme figura abaixo: 

http://cpdoc.fgv.br/termos
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Figura 1 - Página Principal. Fonte: <http://cpdoc.fgv.br>. Acesso em: 10 Maio. 2014. 

  

 

 

Na tela abaixo, constam informações sobre o que está em destaque na instituição, por 

ele pode acessar o projeto Cientistas Sociais de Páises de Lìngua Portuguesa: Histórias de 

Vida. 

 

 

Figura 2 - Página principal - Fonte: <http://cpdoc.fgv.br>. Acesso em: 10 Maio. 2014. 
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Deslizando para abaixo a barra de rolagem, encontra-se uma guia exclusiva para a 

consulta ao acervo e uma outra para publicações: 

 

 

Figura 3 - página principal. Fonte:< http://cpdoc.fgv.br>. Acesso em: 10 Maio. 2014. 

 

 

No canto esquerdo, no alto dela, ao lado das abas, existem botões que possibilitam 

aumentar o “zoom” da página, e abaixo dela constam botões das principais redes sociais que o 

CPDOC faz uso (Twitter, Facebook, Youtube, Flickr e o Moddle). Ao lado dos botões, há um 

ícone que inclui o total de 297 redes sociais que o CPDOC integra, estes botões estão em 

praticamente todas as páginas a serem acessadas. 

Abaixo desses botões, verifica-se os “avisos de CPDOC” e logo abaixo, noticias e 

eventos que ocorrem tanto na instituição como fora dela. Há ainda ícones para visualizar o 

CPDOC no Twitter, e a opção de cadastramento para recebimento da Newsletter da 

instituição. 

No canto direito da tela, pode-se conhecer mais sobre o CPDOC, a coordenação do 

CPDOC em São Paulo, o Programa de Pós Graduação em História Política e Bens Culturais – 

PPHPBC, o Bacharelado em Ciências Sociais e Licenciatura em história, o Cineclube FGV, o 

“Urbandata”, banco de dados que tem como objetivo contribuir no acompanhamento, no 

registro, sistematização e difusão de trabalhos e pesquisas que se voltam para as questões 

urbanas brasileiras. O Urbandata conta ainda com o boletim eletrônico mensal – 
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Infourbandata - que difunde informações relativas a eventos, teses, artigos de interesse aos 

sobre as questões urbanas. 

Ao acessar, no canto direito da tela, abaixo das opções já assinaladas, surge o Centro 

de Relações Internacionais, O FGV Opinião – Pesquisa Social Aplicada e o Núcleo de 

Audiovisual e Documentário. Além dos botões “VEST FGV”, Ouvidoria Acadêmica, e da 

FGV editora. 

Na aba “sobre o CPDOC, ocorre um direcionamento a uma sub aba chamada “Quem 

Somos”, e ao lado desta, constam as sub abas “Coordenação do CPDOC em São Paulo” e 

“Notícias e Eventos” 

Na sub aba “Quem Somos”, existem três opções localizadas no canto esquerdo da tela, 

que são as guias “Apresentação”, “Estrutura Organizacional” e “Equipe”. Na primeira 

informa sobre o objetivo, a história, bem como hiperlinks que dão acesso a Guia dos Arquivos 

da instituição, a base de dados Acessus, a base de dados História Oral, ao Dicionário 

Histórico-Biográfico Brasileiro, a base de dados integrada ao acervo do CPDOC, aos 

laboratórios, ao Núcleo de Pesquisa Social Aplicada (FGV opinião), ao Centro de Estudos 

sobre Relações Internacionais da FGV, ao Programa de Pós-Graduação em História Política e 

Bens Culturais e a Escola Superior de Ciências Sociais. 

Na sub aba “Estrutura Organizacional” podem ser visualizados o Organograma do 

CPDOC, a competência de cada repartição do CPDOC, sendo disponível para download, o 

PDF do regimento interno; Na opção “Equipe”, direciona-se a página onde contém o nome e a 

função do pessoal que atua no CPDOC, e os nomes dos funcionários são “linkados”, quando 

clica-se há uma página que fornece informações básicas sobre o funcionário (Nome em 

publicações, setor de trabalho, sala que trabalha telefone e e-mail de contato e formação), 

endereço físico da instituição.  

Na sub aba “Coordenação do CPDOC em São Paulo, encontra-se cinco opções no 

canto esquerdo da tela, que são elas: “Home”, “Equipe”, “Ensino”, “Notícias e eventos”. Na 

opção “Home”, existem informações sobre o histórico e os objetivos da Coordenação de São 

Paulo, bem como acesso aos seguintes links: Projeto Futebol, Memória e Patrimônio: Projeto 

de constituição de um acervo de entrevistas em História Oral para o Museu do Futebol; e 

ainda aos MBA’s de Relações Internacionais e Bens Culturais: Cultura, Economia e Gestão. 

Ao se clicar na Aba “Ensino”, visualiza-se o título “Escola de Ciências Sociais” e logo 

abaixo, opções para voltar para a página principal do CPDOC ou a opção de direcionamento 

para o portal FGV. 
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No canto esquerdo da tela, existe uma lista de opções: “Estrutura”, “Cursos e Matrizes 

Curriculares: Ingresso – Vestibular e Transferência; Calendário e Grade”, “Núcleo de apoio 

Pedagógico”, “Política de Extensão”, “Estágio e Colocação Profissional”, “Sustentabilidade”, 

“Comissão Própria de Auto-Avaliação”, “Instituto Superior de Educação”, “Documentos”, 

“Contato”. Na aba “Ensino”, há um resumo sobre a escola, o corpo docente a as instalações. 

Na aba “Pesquisa” há informações relativas às Linhas de Pesquisas, aos Núcleos, 

Laboratórios, Projetos, e uma sub aba específica para os pesquisadores que visitaram a escola. 

Na aba “produção”, acessa os meios de comunicação do CPDOC pelas sub-abas 

“Navegando na História”, “Revistas de Estudos Históricos”, “Artigos e Livros” e a 

“Biblioteca Digital da FGV”. A revista de Estudos históricos se compõe como um importante 

veículo de comunicação científica, publicado desde 1988. 

Na Aba “Relações Internacionais” direciona para a página do Centro de Relações 

Internacionais da FGV/CPDOC. Por ela pode-se obter informações sobre o centro, ensino, 

pesquisa, notícias, eventos, acervo multimídia e contato, nas respectivas sub-abas que 

compões a página. 

 

4.1.3 – O Acervo no website do CPDOC 

 

As informações pertinentes ao acervo possuem uma aba a parte. No canto esquerdo da 

tela, pode-se seguir os caminhos “O que são Arquivos Pessoais”, “Programa de Arquivos 

Pessoais – PAP”, “Guia dos Arquivos”, “Consulta a Base” e “Informações aos Usuários”. 

No canto à direita da tela, dá acesso ao “Arquivo do Betinho é Memória do Mundo 

2012”, “Arquivo Getúlio Vargas é Memória do Mundo 2007”, e o “Projeto de Preservação e 

Difusão do Acervo Histórico do CPDOC”, nesta sequência. 
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Figura 4 - Tela inicial da aba Acervo. Fonte: <http://cpdoc.fgv.br/acervo/arquivospessoais>. Acesso em: 

10 Maio. 2014. 

 

 

O Programa de Arquivos Pessoais (PAP) visa reunir, organizar e divulgar o acervo de 

arquivos privados doados ao CPDOC desde 1973 até os dias atuais. Pela descrição da página 

pode-se ver que o CPDOC é “Pioneiro na definição de uma metodologia para o tratamento de 

arquivos pessoais”, contando com um quantitativo de duas centenas de arquivos de homens 

públicos, além arquivos de partidos políticos, constituindo-se como fontes para pesquisadores 

nacionais e estrangeiros interessados na história contemporânea brasileira e áreas afins. 
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Figura 5 - Programa de Arquivos Pessoais. Fonte: 

<http://cpdoc.fgv.br/acervo/arquivospessoais/programa>. Acesso em: 10 Maio. 2014. 

 

A página do PAP descreve tipos de documentos mais comuns constantes no acervo, 

como por exemplo: correspondência de caráter oficial, relatórios, pareceres, discursos, 

despachos, atos e diplomas; O acervo se encontra informatizado, sendo possível recuperar boa 

parte das informações contidas nos documentos; E informa sobre a guia dos arquivos, como 

uma possibilidade de se conhecer os documentos que se encontram disponíveis; Por fim, 

ressalta o trabalho metodológico do CPDOC em relação aos Arquivos Pessoais para outras 

instituições em forma de consultorias. 

O “Guia dos Arquivos tem como finalidade fornecer aos usuários do CPDOC uma 

visão geral sobre cada um dos arquivos que integram o seu acervo” sendo possível acessá-lo 

através do Hiperlink na página, ressalta-se que os o documentos que não constam no Guia dos 

Arquivos e na base de dados Acessus, estão reunidas na Coleção de Documentos Avulsos 

(CDA). 

Ao se clicar na opção “guia dos arquivos” (Figura 6), somos direcionados para a 

ferramenta (Figura 7) “Selecione um Arquivo” 
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Figura 6 - Guia dos Arquivos. Fonte:< http://cpdoc.fgv.br/acervo/arquivospessoais/guia> Acesso em 10 

maio 2014 

   

 

 

 

Figura 7 - Guia dos Arquivos. Fonte: http://cpdoc.fgv.br/acervo/arquivospessoais/guia Acesso em 

10/05/2014 

 

 

Após selecionar o Arquivo escolhido, ocorre um direcionamento para uma página 

onde existem informações sobre os dados biográficos do titular do acervo, sua formação 

acadêmica e as atividades públicas exercidas; sobre o acervo há informações sobre os tipos de 

http://cpdoc.fgv.br/acervo/arquivospessoais/guia
http://cpdoc.fgv.br/acervo/arquivospessoais/guia
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documentos, as quantidades, análise do conteúdo, e um breve histórico da reunião da 

documentação. 

Na guia dos arquivos, consta um quantitativo total de 227 arquivos, dentre Fundos 

Pessoais, como por exemplo, Gustavo Capanema, Getúlio Vargas, João Goulart; Associações 

Civis, tais como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Igreja Positivista do Brasil; 

Associações Partidárias, como no caso do PSD – antigo RJ, PSD – Diretório nacional e PTB. 

Pela Guia, temos informações sobre os fundos documentais, como por exemplo, os Dados 

bibliográficos (Titular, Filiação, Nascimento, Conjugue e Falecimento), Formação 

Acadêmica, Principais Atividades, Outras Atividades, o Quantitativo de Documentos 

Textuais, Impressos, Análise da Documentação, e Descrição do Conteúdo das séries, 

contendo data limite e quantitativo de documentos. Para uma melhor visualização, seguem 

abaixo, algumas imagens da Guia dos Arquivos do Fundo Getúlio Vargas. As opções ao lado 

direito da tela, possibilita visualizar algumas imagens digitalizadas de documentos constantes 

no fundo. 

 

 

Figura 8 - Guia dos Arquivos, Imagem 1 do fundo Getúlio Vargas. Fonte: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/guia/detalhesfundo.aspx?sigla=GV>. Acesso em: 10 Maio. 2014. 
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Figura 9 - Guia dos Arquivos, Imagem 2 do Fundo Getúlio Vargas. Fonte: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/guia/detalhesfundo.aspx?sigla=GV >. Acesso em: 10 Maio. 2014. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Guia dos Arquivos, Imagem 3 do Fundo Getúlio Vargas. Fonte: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/guia/detalhesfundo.aspx?sigla=GV>. Acesso em: 10 Maio. 2014. 

 

 

  



55 

 

 

Figura 11 - Guia dos Arquivos, Imagem 4 do Fundo Getúlio Vargas. Fonte: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/guia/detalhesfundo.aspx?sigla=GV>. Acesso em: 10 Maio. 2014. 

 

 

Para acessar a base de dados Accessus, ir para aba Acervo. Ao lado esquerdo da tela, 

clica-se na opção consulta a base, onde se é direcionados para a janela, que tem como opção 

“Clique Aqui para Consultar”, e abaixo desta opção, constam informações acerca do objetivo 

da Base, ou seja, “propiciar o acesso mais rápido e eficiente ás informações, existentes no 

acervo documental do CPDOC.” E ainda, um quantitativo dos documentos que se encontram 

referenciados na base (cerca de um milhão de documentos). 
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Figura 12 - Opção Consulta a Base. Fonte: <http://cpdoc.fgv.br/acervo/arquivospessoais/base> Acesso 

em: 10 maio 2014 

  

Na página, há quatro opções no canto superior à direita da tela, que são elas, 

“Cadastro”, “Busca Simples”, “Busca Avançada” e “Login”.  Somente usuários cadastrados 

possuem acesso a “totalidade de informações sobre os documentos e visualizá-los”. 

Na “Busca Simples”, pesquisar pela totalidade de acervos, ou especificá-los nas três 

opções: Entrevista, Documento de Arquivo Pessoal, ou Verbete. Também existe a opção por 

tipo, que varia de acordo com o que se deseja pesquisar no Acervo. Por exemplo: Se 

escolhermos a opção “TODOS” no campo “ACERVO”, terá apenas como opção de pesquisa 

“TODOS”. Na opção “ENTREVISTA”, existem duas opções de tipo de entrevista, que são 

elas, entrevista temática e entrevista biográfica. Ao lado do campo “Tipo” tem a opção 

“Ajuda” para auxiliar realização de uma pesquisa. E a opção de escolher a quantidade de itens 

que aparece na página de pesquisa. Além da página a opção de cadastro. 
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Figura 13 - Busca Rápida. Fonte: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/busca/Busca/BuscaConsultar.aspx?id=busca_rapida>. Acesso em: 10 Maio. 2014. 

 

  

Para realizar uma busca avançada, é preciso ter o cadastro, onde é preenchida uma 

ficha, apresentando informações como “nome” “email” “senha” “Data de nascimento”, “Grau 

de Instrução”, “Área Acadêmica”, “Nacionalidade”, “Cidade” e digitar cinco caracteres. Após 

isto, clicar em enviar, onde somos direcionados para os termos de uso do website do CPDOC. 

Para realizar a solicitação de cadastro é necessário aceitá-lo, onde se é informado que “Sua 

solicitação de cadastro foi recebida. Um email de confirmação ao seu endereço”. 

Após proceder com a confirmação de cadastro, acessar o perfil, onde tem às opções de 

“busca simples”, já descritas acima, a opção de “Busca Avançada”, e ainda outras opções, que 

são elas: “Minhas Pesquisas”, “Minhas Colaborações” e “Meu Cadastro” 

Na página, a opção “Sobre a Consulta”, tem quatro áreas: Apresentação, 

Possibilidades de Consulta, Minha pasta de Pesquisa (Botão “Guardar na Pasta”) e Minhas 

colaborações. 

Na apresentação, existe a informação do objetivo da base de Accessus, as 

possibilidades que o usuário possui para realizar buscas (Por tipos de Documentos, Assunto, 

Título, Autor e Data de Produção), e observações referentes à disponibilização de Arquivos 

digitalizados na base e das diferentes metodologias de descrição, visto o quantitativo do 

acervo, e seu acúmulo na instituição ao longo de quatro de quatro décadas. 
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Na área “Possibilidades de Consulta”, há explicação sobre as opções de busca que os 

usuários possuem, sendo uma síntese do que é descrito acima; Sobre a “Busca Simples”. 

Informa-nos ainda que “em todas as telas onde são definidos os parâmetros da busca existe o 

botão “Saiba Mais”, onde o usuário tem acesso às informações necessárias ao correto 

preenchimento dos campos daquela tela e obtém esclarecimentos acerca dos resultados que 

deve esperar” 

Na área “Minhas Pesquisas – (Botão Guardar em Minhas Pesquisas)” onde segundo a 

página: 

 

Trata-se de uma importante ferramenta que permite ao usuário ir 

selecionando as referências dos documentos de seu interesse e, no caso dos 

documentos dos arquivos pessoais, solicitar reprodução dos mesmos. Ao 

final da pesquisa o usuário poderá remeter, automaticamente, a relação das 

referências ao CPDOC para ser informado das condições de obtenção de 

reproduções, preços, formas e custos de remessa. Na barra de menu, clique 

na opção Minhas Pesquisas para: 

 Ver a(s) pasta(s) criada(s) e a relação das referências dos 

documentos selecionados; 

 Excluir referências que não sejam mais de interesse; 

 Excluir pasta(s), ou; 

 Remeter a solicitação para o CPDOC. 

 As pastas são pessoais e somente o usuário que a criou tem 

autorização para ver o seu conteúdo. (CPDOC. 

http://www.fgv.br/cpdoc/busca/Pasta/PastaPesquisaConsultar.aspx) 

 

 

A área “Minhas Colaborações” Trata da ferramenta “Colabore” pela qual o usuário 

tem a possibilidade de enviar informações relativas aos resultados das buscas. Neste processo, 

é possível saber o “andamento” das sugestões feitas pelo usuário do site. Essa área ressalta 

que não é possível realizar críticas e sugestões à ferramenta “Colabore”. Para tais ações o 

usuário deve considerar a opção “Fale Conosco” 

 

http://www.fgv.br/cpdoc/busca/Pasta/PastaPesquisaConsultar.aspx
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Figura 14 - Imagem 1 "Busca Avançada". Fonte: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/busca/Busca/AccessusConsultar.aspx>. Acesso em: 10 Maio. 2014. 

 

 

 

Figura 15 - Imagem 2, "Busca Avançada". Fonte: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/busca/Busca/AccessusConsultar.aspx>. Acesso em: 10 Maio. 2014 

  

 

Na última Opção na Aba “Acervo” é voltada para “Informações aos usuários” onde se 

pode conhecer os principais serviços aos usuários. Nela são visualizadas informações sobre 
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“como e onde consultar”, “Bases de dados disponíveis para consulta on line”, “solicitação 

para reprodução de documentos” e os preços para reprodução. 

Na aba “Acervo”, no canto direito da tela, como já citado, há três opções que são 

“Arquivo do Betinho é Memória do mundo 2012”, “Arquivo Getúlio Vargas é Memória do 

Mundo 2007” e o “Projeto de Preservação e Difusão do Acervo Histórico” do CPDOC. 

O programa memória do mundo foi criado em 2004, e tem por objetivo conforme 

consta na página do Arquivo Nacional: 

 

 

 identificar documentos ou conjuntos documentais que tenham valor de 

patrimônio documental da humanidade. Estes são inseridos no Registro 

Internacional de Patrimônio Documental, a partir da aprovação por comitê 

internacional de especialistas, da candidatura encaminhada pela instituição 

detentora do acervo. (ARQUIVO NACIONAL DO 

BRASIL<http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?si

d=91.> acesso em: 08/05/2014) 

 

 

Na página principal do “Projeto de Preservação e Difusão do Acervo Histórico”, tem-

se acesso a consulta ás bases, além da logomarca dos patrocinadores do projeto, e a opção 

“Seminário de Preservação e Difusão do Acervo” Conforme consta no site: 

 

O projeto Preservação e difusão do acervo histórico do CPDOC - 

patrocinado pelo Banco Real, através da Lei de incentivo a cultura - tem 

como objetivo colaborar para a universalização do acesso ao conteúdo do 

maior conjunto documental privado referente à história contemporânea do 

Brasil. 

Até o final de 2009, foram digitalizadas 300.000 páginas de documentos de 

diversos arquivos e 5.000 horas de gravação de entrevistas de história oral, e 

concluída a atualização do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro pós-

1930, agora disponibilizado integralmente para consulta. (CPDOC, 

http://cpdoc.fgv.br/projetoreal> Acesso em: 10/05/2014). 

 

Na página do Seminário (realizado pelo setor de documentação do CPDOC) estão 

disponíveis um quantitativo total de dez vídeos sendo um para a abertura do seminário, seis 

referentes à Mesa 1 do seminário – Preservação: decisões e processos; E outros 4 referentes à 

Mesa 2 do seminário – Difusão: decisões e processos. 

Na Sub-Aba “História Oral – Entrevistas”, obtem-se informações referentes ás 

atividades de História Oral do CPDOC. Nesta página há uma síntese do que é a história Oral, 

a aplicação desta metodologia no Brasil, pelo programa de história oral do CPDOC, na década 

de 70. Nesta Sub-Aba, tem quatro botões ao lado direito da tela, conforme tela abaixo, e no 

http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=91
http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=91
http://cpdoc.fgv.br/projetoreal
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lado esquerdo, é possível acessar a matéria do Globo Universidade sobre o programa de 

História Oral do CPDOC, o Site da ABHO – Associação Brasileira de História Oral, e ao Site 

IOHA – Associação Internacional de História Oral. No mesmo lado da tela temos imagens 

pertinentes à realização de entrevistas. 

 

 

Figura 16 – sub aba História Oral/Entrevista. Fonte: <http://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral>. Acesso 

em: 10 Maio. 2014. 

  

Como se pode visualizar na figura acima, a sub aba, no canto direito da tela, se acessa 

a síntese “O que é História Oral”, na sub aba. O “Programa de História Oral” tem uma síntese 

do programa desde sua origem; “Entrevistas para Download” e “Consulta a base”. 

Conforme consta no site, o programa iniciou em 1975, período “em que a Metodologia 

da História se firmava como novidade em instituições de pesquisa da América do Norte e da 

Europa”. Surge com objetivo de registrar os “testemunhos dos indivíduos”, com meios que 

pudessem preservar e difundir esses registros. Pode-se observar a importância da Metodologia 

da História Oral, bem como o Programa História Oral do CPDOC, para o entendimento do 

contexto histórico social, conforme fragmento abaixo: 

 

O conteúdo do acervo reflete a diversidade de projetos de pesquisa que vêm 

dando origem às entrevistas. Muitas resultaram da proposta fundadora do 

Programa, de estudar a trajetória e o desempenho das elites brasileiras desde 

os anos 1930. A idéia era examinar o processo de montagem do Estado 

brasileiro, como forma, inclusive, de compreender como se chegara ao 

regime militar então vigente. Com as entrevistas, procurava-se conhecer os 

processos de formação das elites, as influências políticas e intelectuais, os 

conflitos e as formas de conceber o mundo e o país. Para alcançar esse 
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objetivo, o mais apropriado era realizar entrevistas de história de vida, que se 

estendem por várias sessões e acompanham a vida do entrevistado desde a 

infância, aprofundando-se em temas específicos. Esta linha de acervo 

continua em vigor até hoje e abarca políticos, intelectuais, tecnocratas, 

militares e diplomatas, entre outros, desde os que ocuparam cargos formais 

no Estado até os que, fora do Estado, com ele cooperaram ou lhe fizeram 

oposição.   

(CPDOC. <http://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral/programa> Acesso em 

10/05/2014) 

 

 

Para acessar as entrevistas, pode-se consultar a base de dados Accessus, ou pela 

própria sub aba e clicar no canto direito da tela “entrevistas para Download”. Neste caminho, 

temos acesso ás entrevistas em formato PDF, que podem ser ordenadas por entrevistados ou 

pelo projeto.  

Na opção “consulta a base”, encontra-se um resumo das possibilidades de consulta 

pelos usuários, entrevistas que não estão disponíveis para o download, podem ser solicitadas 

pelo correio, caso estejam datilografadas, ou serem escutadas na íntegra, na sala de consultas 

do CPDOC, como já descrito anteriormente. 

 

4.2. O PROJETO CIENTISTAS SOCIAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

HISTÓRIAS DE VIDA DO CPDOC/FGV 

 

4.2.1.  Página do Projeto7 

 

Pode-se acessar o projeto pela página principal do CPDOC, onde há a “Apresentação 

do projeto”, “Entrevistas”, “Edições Temáticas” e “Equipe. Na “Apresentação do Projeto” 

trata-se de uma síntese explicativa do projeto, onde o período de início do projeto, seus 

objetivos, as instituições atuantes, bem como hiperlinks do Laboratório de Antropologia 

Urbana do instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ (LAU/IFCS/UFRJ), do Cento de 

Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa (CIES/ISCTE – 

IUL), e do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM). Nesta página pode-se 

acessar o relatório final do projeto (Que será analisado) o Teaser do projeto, o uso do botão 

Colabore, pelo qual se compartilha informações sobre o acervo com o CPDOC e ainda 

acessar, abaixo teaser, no final da página as entrevistas na íntegra, conforme figura abaixo: 

                                                           
7 Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais> Acesso em 15 Maio 2014 

http://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral/programa
http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais
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Figura 17 - Teaser do Projeto. fonte: <http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais> Acesso em 24 maio 2014 

 

Outro caminho é acessar pelo ícone “Entrevistas”, no canto direito da tela. Onde se 

direciona para as entrevistas, organizadas pelos países. No Brasil, por exemplo, foram 

entrevistados cerca de vinte e cinco cientistas Sociais dentre eles: Aspásia Camargo, Boris 

Fausto e Celina Vargas. Até o momento, não consta a Audiovisual de Moacyr Palmeira 
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Figura 18 - Cientistas Sociais Brasileiros Entrevistados. Fonte: 

<http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/lista> Acesso em 24 Maio 2014 

 

 

 

 

Figura 19 - Cientistas Sociais Brasileiros Entrevistados. Fonte: 

<http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/lista> Acesso em 24 maio 2014 
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Figura 20 - Cientistas Sociais Moçambicanos Entrevistados. Fonte: 

<http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/lista> Acesso em 24 maio 2014 

 

 

Figura 21 - Cientistas Sociais Portugueses entrevistados. Fonte: 

<http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/lista> Acesso em 24 maio 2014 
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Figura 22 - Cientistas Sociais Portugueses entrevistados. Fonte: 

<http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/lista> Acesso em 24 maio de 2014 

 

 

Para cada entrevistado há um resumo com as principais atividades ao longo de sua 

trajetória. Bem como os Blocos dos audiovisuais, a transcrição das entrevistas, o roteiro e o 

sumário em PDF, em alguns casos, para se saber mais sobre os entrevistados, estão 

disponíveis a página pessoal do entrevistado, o seu Currículo ou o Currículo Lattes. Pode-se 

ainda ter contato com outras obras em audiovisual realizadas pelos entrevistados, ou 

homenagens que lhes foram prestadas. Para uma melhor visualização, destaca-se imagens do 

perfil da Entrevistada Celina Vargas. 

 

http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/lista
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Figura 23 - Perfil da Entrevistada Celina Vargas. Fonte: 

<http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/celinavargas> Acesso em 24 Maio 2014 

 

 

 

Figura 24 - Perfil da Entrevistada Celina Vargas. Fonte: 

<http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/celinavargas> Acesso em 24 Maio 2014 

 

 

Na Opção “Edições Temáticas”, há três audiovisuais, que são eles o: “o 25 de Abril e 

as Ciências Sociais”, “Dr. Adérito Sedas Nunes” e “Obras Marcantes”. Não consta na página 
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um resumo do que tratam essas edições temáticas, desta forma, para melhor compreensão é 

necessário assistir os vídeos. 

 

4.2.2 – Análise do Relatório final do Projeto Cientistas Sociais – História de Vida. 

 

O projeto foi desenvolvido em conjunto com CPDOC/FVG, com o laboratório de 

Antropologia Urbana (PPGSA/IFCS/UFRJ), Instituo Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa – ISCTE (Portugal) e com o instituto de investigação Agrária de Moçambique 

(IIAM), tendo sido contemplado em dois editais do CNPq (018/2007 e 013/2008), da 

FAPERJ (Edital FAPERJ n.o 04/2008) e com investimentos das instituições envolvidas, tendo 

como objetivo “iniciar a produção de um acervo de entrevistas audiovisuais” que narrasse à 

história de vida dos principais cientistas sociais dos países envolvidos no projeto. O total de 

tempo, conforme o relatório final do projeto é de 89h36min.  

 

ao iniciar-se a pesquisa não havia disponível, em nenhum dos países 

participantes, um acervo documental referente à trajetória pessoal, 

profissional e acadêmica de cientistas sociais equivalente ao que nos 

comprometíamos a constituir. Mais que isso, propúnhamos também realizar 

entrevistas filmadas (e não apenas gravadas em áudio) e disponibilizá-las na 

internet, ao final do projeto (CPDOC, 2007 – 2009, p.2)  

 

O relatório final privilegiou os aspectos metodológicos centrais da pesquisa, 

esclarecendo relações da teoria social geral com os aspectos específicos do desenvolvimento 

das ciências sociais no Brasil, em Moçambique, e em Portugal. Sendo consideradas ás 

referências históricas das Ciências Sociais, nos três países. Ou seja, como ela se desenvolveu 

e como ocorreu sua institucionalização, e ainda variáveis no perfil dos entrevistados nos 

respectivos países. 

Conforme consta no Relatório final, no Brasil, é norteadora a pesquisa realizada por 

Sérgio Miceli, na década de 80, pesquisador do Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e 

Políticos de São Paulo (IDESP), financiada pela Fundação Ford, objetivando “Estudar a 

institucionalização do campo científico das Ciências Sociais no Brasil”, onde são levantados 

uma série de aspectos que propiciaram o desenvolvimento das ciências sociais, apontado 

como a década de 30 o marco para o desenvolvimento das Ciências Sociais no Brasil, em 

função dos investimentos a época, do Governo Federal e das agências estrangeiras na política 
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científica e nas instituições de pesquisa no País. Outro marco são os surgimentos de 

instituições e fomento a pesquisa e a pós-graduação, nas décadas de 60 e 70. 

Quanto aos entrevistados brasileiros o relatório nos informa que: 

 

 A seleção teve como base a organização de uma matriz de dados sobre as 

ciências sociais no Brasil que compreendia o ano de nascimento e de 

conclusão de doutorado de antropólogos, cientistas políticos e sociólogos 

participantes da criação dos primeiros programas de pós-graduação ou que 

participaram da fundação de instituições como ANPOCS, CEBRAP, 

IUPERJ e CPDOC (CPDOC, 2007-2009, p.5) 

 

 

Em meados da década de 70, desenvolve-se a institucionalização das Ciências Sociais 

em Portugal, e os entrevistados deste país, foram protagonistas na fundação das suas "áreas 

disciplinares, dos primeiros cursos de graduação (Licenciaturas) e, em certos casos, das 

próprias instituições Universitárias”. Protagonizaram primeiras pesquisas segundo padrões 

científicos, autores de trabalhos empíricos, teóricos e metodológicos e ainda orientadores de 

doutoramento. 

Além de períodos de institucionalização distintos, Brasil e Portugal possuem 

manifestações das ciências sociais de modos diferentes como considera o documento: 

 

 

não há em Portugal uma institucionalização nítida do conceito de Ciências 

Sociais, pelo menos não no sentido que no Brasil tem, por exemplo, a 

ANPOCS e os comitês do CNPq e da CAPES. No contexto luso 

praticamente não há cursos superiores com a designação de Ciências Sociais, 

embora esta seja uma terminologia muito frequente na pesquisa e na 

argumentação teórica e metodológica, situações em que é usada 

habitualmente em sentido muito abrangente. A Sociologia, a Antropologia e 

a Ciência Política são consideradas habitualmente como ciências sociais, 

mas outras áreas também são com frequência nelas incluídas, desde a 

demografia e a geografia (humana ou social) até a economia e a psicologia 

(social), entre outras. A história, sobretudo a história moderna e 

contemporânea, também é associada com frequência às Ciências Sociais, 

embora neste caso as classificações sejam mais ambíguas e controversas, 

quer nas concepções dos seus especialistas, quer nas compartimentações 

institucionais. Na verdade, tudo depende bastante dos contextos 

classificatórios. (CPDOC, 2007-2009, p. 06) 

 

No caso de Moçambique, o colonialismo modelou as Ciências Sociais de acordo com 

a legitimação do “sistema vigente”, tendo a primeira instituição surgida em meados da década 

de 60, realizando descrições etnográficas, cálculos estatísticos, e estudos sobre diplomacia 
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portuguesa nas colônias. Esse quadro é alterado após a conquista da independência de 

Moçambique: 

 

Proliferam-se, sobretudo nas duas últimas décadas do século XX, centros 

que implementam novos métodos de investigação multidisciplinar. 

Desenvolvem-se aí temáticas que refletem o cenário pós-colonial, e que 

enfatizam as implicações do processo de paz e da transição para o sistema 

político democrático; a pobreza, a questão da terra; as questões de gênero; as 

línguas moçambicanas e, mais recentemente, os desdobramentos da 

disseminação da AIDS (CPDOC, 2007-2009, p. 08) 

 

 

No relatório, observa-se a especificidade da entrevista da pesquisa social, que não se 

coloca apenas como recurso metodológico, sendo produzida sob uma relação social com 

características específicas. 

No caso do Projeto de Cientistas Sociais – Histórias de Vida incidem dois pontos de 

vista, o primeiro seria o situacional, que modela o sentido, organizando a experiência narrada 

em registro biográfico; O segundo seria o institucional, a entrevista carrega “assimetrias 

estruturais do contexto social” em que ocorre. O risco de “dominação simbólica” sobre os 

entrevistados, em virtude da posição social do entrevistador/pesquisador, não ocorreu no 

projeto, visto à posição que ocupa os entrevistados nas ciências sociais dos seus respectivos 

países. No caso entrevistados e entrevistadores possuíam poder simbólico sobre o tema, sendo 

ambos atuantes nas Ciências Sociais, e também os critérios que foram adotados para as 

entrevistas evitando que esta “dominação simbólica” ocorresse, que conforme o relatório são 

os seguintes: 

 

a) O foco principal da entrevista (história de vida centrada no percurso 

científico/profissional, embora com outros elementos biográficos e 

opinativos); 

b) O roteiro da entrevista (do ponto de vista do conteúdo: focado na 

biografia e no currículo; do ponto de vista da forma: roteiro de caráter 

estruturado, mas genérico, deixando grande abertura à auto-organização dos 

conteúdos discursivos pelo entrevistado); 

c) O estilo pouco impositivo da condução da entrevista (assegurando a 

dinâmica da narrativa biográfica e o tratamento dos seus temas principais, 

mas deixando a grande margem acima referida à auto-organização discursiva 

do entrevistado); 

d) Os produtos da entrevista (arquivo de acesso público; análises 

comparativas; âmbito internacional do projeto); 

e) Os entrevistadores e as suas instituições de pertença (reputação, 

interconhecimento, equipe internacional). (CPDOC, 2007-2009, p. 10) 
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A estrutura das entrevistas foi adaptada do livro comment je suis devenue ethnologue, 

elaborado pela Jornalista Anne Dhoquois, publicado em 2008, onde “apresenta o resultado de 

entrevistas com doze etnólogos franceses contemporâneos”. Essa adaptação ocorreu de acordo 

com a especificidade dos entrevistados. 

Apesar da estrutura das entrevistas terem levado a especificidade dos entrevistados, 

foram fundamentadas num roteiro geral, que possibilitasse principalmente “obter pontos 

comparáveis entre a as diversas entrevistas”, fundamentado principalmente na trajetória 

intelectual do entrevistado. 

Interessa observar, que durante a condução da entrevista, buscou-se elementos da 

história pessoal dos entrevistados, o que conforme o relatório: 

 
Alguns entrevistados mostraram-se mais contidos a respeito da vertente 

“história pessoal”. O que terá concorrido para isso? Alguns possíveis fatores: 

o foco maior colocado pelo roteiro e pelos entrevistadores na “história de 

vida intelectual”; o tempo da entrevista, necessariamente limitado; a 

manifestação de um ethos acadêmico “clássico”, avesso à exposição pessoal 

ou à mistura entre esfera pública (vida profissional) e a esfera privada (vida 

pessoal). Em outros casos, chamou atenção a relativa exiguidade de 

referências de alguns entrevistados ao contexto social e suas mudanças, e às 

respectivas repercussões na trajetória intelectual de cada um. Algumas 

interpelações por parte dos entrevistadores dirigidas a estes aspectos não 

obtiveram respostas muito desenvolvidas. (CPDOC, 2007-2009, p. 12) 

 

 

Por ser um projeto de nível internacional, envolvendo países de continentes distintos, 

algumas questões constam no relatório no que se refere à marcação das entrevistas e os 

aspectos quanto à tradução. 

O relatório mostra que em sua maioria, não houve negação de convite por parte dos 

cientistas sociais brasileiros e portugueses, no caso dos moçambicanos, a princípios houve 

pouca anuência. Alguns fatores são apresentados para aceitação imediata dos pesquisadores 

brasileiros e portugueses para serem entrevistados: O aspecto internacional do projeto e a sua 

contribuição para a história das Ciências Sociais nos três países; Pelo pioneirismo do projeto 

quanto aos procedimentos tecnológicos, o tratamento a informação, diversidade de públicos 

que terão acesso e ainda possibilidade de análise das Ciências Sociais nos três países; 

proximidade com os entrevistadores. 

No caso de Moçambique, a maioria das recusas se deu em função de indisponibilidade 

ou desconforto frente a um registro audiovisual. Outro aspecto é a baixa representatividade do 

projeto, visto que a equipe Moçambicana contou com apenas um representante. Nesse sentido, 
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a equipe composta por brasileiros e portugueses foram formados em parte pelos 

entrevistadores. 

Mesmo esses aspectos não tendo impacto gerando algum tipo de prejuízo ao projeto, 

alguns aspectos relativos á traduções são abordadas no relatório, como por exemplo, as 

diferenças terminológicas; O momento do projeto, tendo ocorrido quando passou a vigorar o 

Acordo Ortográfico na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa; e algumas dificuldades 

na conferência das transcrições das entrevistas, evidenciando a importância do uso de 

legendas nos audiovisuais. Interessante observar a experiência de Boaventura de Souza 

Santos, no complexo da maré contida no relatório: 

 

Vale registrar o caso mais pitoresco de todos, ocorrido na “investigação” que 

Boaventura de Sousa Santos tentou realizar na favela da Maré, no início dos 

anos 1970, e que quase resultou em tragédia, ao ver seus termos acadêmicos 

portugueses confundidos, pelo presidente da associação de moradores, com o 

linguajar policial em um momento de extremo fechamento político e 

exercício arbitrário do poder autoritário. (CPDOC, 2007-2009, p. 16) 

 

 

Quanto à produção dos registros das entrevistas, dois elementos são destacados, que é 

a utilização de recursos tecnológicos e o quantitativo de recursos humanos necessários no ato 

das entrevistas. Esses elementos convergem para a questão da interferência no ato das 

entrevistas: 

 
Ultrapassadas as concepções epistemologicamente ingênuas a este respeito, 

em geral de feição positivista, está hoje bem estabelecido nas Ciências 

Sociais que, na pesquisa sobre fenômenos sociais não se pode não interferir. 

Mais ainda, a interferência não é um obstáculo à recolha de informação, e 

sim justamente um meio de a concretizar – em consonância, aliás, com a 

experiência interacional que constitui a base quotidiana dos fenômenos 

sociais (CPDOC, p. 18, 2007-2009) 

  

 

Destaca-se a importância dos registros das entrevistas em audiovisual para o CPDOC, 

em face da sua tradição em história Oral, possibilitando recuperar texto, áudio e vídeo das 

entrevistas, ao contrário do que é gravado apenas em áudio: 

 

 é uma lástima que o registro, filmado ou gravado em vídeo, da imagem dos 

depoentes não tenha sido incluído no programa de História Oral, 

transformando-o num Programa de História Oral & Visual. Considerando a 

penúria do acervo brasileiro de imagens e movimento, o registro visual das 

centenas de testemunhos colhidos teria constituído um acervo de valor 

inestimável. [...] Fomos impedidos, por exemplo, de examinar a expressão 
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do rosto do general Carlos Alberto da Fontoura, chefe do Serviço Nacional 

de Informações de 1969 a 1974, no momento que afirmou nunca ter 

tido‘uma prova de tortura’. [...] Terá sido apenas por falta de recursos que 

não foram feitas essas filmagens ou gravações em vídeo? Essa possibilidade 

terá sido considerada? Ou terá predominado um certo menosprezo pelo valor 

do documento visual que parece haver por parte de alguns historiadores? 

(Escorel Apud CPDOC, 2007-2009, p. 19) 

 

 

A entrevista em registros audiovisuais revela uma experiência em seus aspectos 

logísticos, que envolvem a montagem do cenário, os planos da filmagem, o uso de gravadores 

de áudio, fotografias, comportamento dos entrevistados, da equipe técnica e ainda quanto à 

edição das filmagens o aparato tecnológico, ou seja, requer todo um planejamento para que 

não ocorram perdas nos registros. 

 

 

A gravação de entrevistas, mesmo apenas em áudio, requer planejamento e 

cuidados técnicos. No caso de nossas entrevistas filmadas, havia um 

conjunto maior de equipamentos que deveriam estar presentes: câmera, tripé, 

estoque de fitas mini-DV, microfone direcional para a câmera (para capturar 

de modo amplificado o áudio ambiente), microfones de lapela para filtrar o 

áudio do entrevistado e dos entrevistadores e garantir sua qualidade e 

distinção em relação aos demais sons captados, bateria para a câmera e cabos 

para os microfones, um gravador digital de áudio com cartões de memória e 

conjuntos de pilhas reserva para captura em backup do som da entrevista. 

(CPDOC, 2007-2009, p. 23) 

 

 

Especificamente, por ser um projeto envolvendo empreendimentos de países distintos, 

houve barreiras tecnológicas que tiveram de ser ultrapassadas, visto a diferença de recursos 

técnicos, no que diz respeito ao aparato tecnológico, e a necessidade de uso de recursos que 

visavam tornar os registros compatíveis. 

Cabe ressaltar o trabalho de edição, que foi realizado com apoio do Núcleo de 

Audiovisual e Documentário do CPDOC, de modo que possibilitasse a difusão do acervo 

constituído, principalmente sua disponibilização na Internet, e ainda não apenas a 

disponibilização somente das entrevistas: 

 

A preocupação documentária amplia-se com o esforço em disponibilizar os 

memoriais e outros documentos dos entrevistados que foram recolhidos 

durante a pesquisa para elaboração dos roteiros ou doados e disponibilizados 

pelos entrevistados. Além dos memoriais, destacamos dois filmes que foram 

recuperados no âmbito do projeto: Day of rest, de Peter Fry, filmado em 

(1969) e filmagens no terreiro de umbanda feitas por Yvonne Maggie em sua 
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pesquisa sobre o tema. O primeiro já está disponível para download na 

página do projeto. O segundo estará em breve, tão logo seja possível 

terminar de colocar na internet todo o material gerado a partir dessa primeira 

fase do projeto. (CPDOC, 2007-2009, p. 29) 

 

A edição se deu em três etapas, a primeira que foi o tratamento do material, seguiu os 

procedimentos do programa de história oral do CPDOC, ficando a versão integral das 

entrevistas disponível para consulta física no CPDOC; na segunda etapa, visando à 

disponibilização da entrevista na Internet, sendo feita uma curta redução no tempo das 

entrevistas, para torná-lo mais “leve” em sua visualização online; E numa terceira etapa foram 

realizados filmes pelos alunos do CPDOC (e por outros usuários) levando em conta o acervo 

disponível. 

Ou seja, pode-se destacar o pioneirismo do CPDOC no que tange a produção de um 

acervo audiovisual, que servisse a difusão na Internet, baseado em entrevistas dos principais 

nomes das ciências sociais no Brasil, Portugal e Moçambique, vide a importância do uso de 

imagens em movimento, que se manifesta de modos distintos a outros de registros de 

entrevistas. 

Por outro lado, possibilitou o levantamento de outras fontes informacionais dos 

entrevistadores, um levantamento histórico das ciências sociais nos países em que a pesquisa 

se desenvolveu, e ainda a possibilidade se comparar a evolução da área nesses países. 

Para o CPDOC, em virtude da sua importância na custódia, preservação, e difusão em 

história oral, o uso de registros audiovisuais possibilitou um novo meio para disseminá-las, 

sendo o projeto Cientistas Sociais de Países de Língua Portuguesa: Histórias de Vida, matéria-

prima para as atividades desenvolvidas no Núcleo de Audiovisual do CPDOC; Norteando 

trabalhos, disciplinas e cursos. 

 O projeto fornece ainda um modelo de produção de documentos, planejados para 

serem disponibilizados na Internet, e por outro lado, mostra como documentos produzidos, e 

na maioria em sua faze corrente, já possuem o valor de documento permanente em seu bojo.  
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4.3.  USOS DO ACERVO DE ENTREVISTAS DOS CIENTISTAS SOCIAIS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA. 

 

  

No nosso entendimento, se fez necessário que se verifique os usos feitos a partir da 

constituição do acervo de entrevistas dos Cientistas Sociais, focando no site, e nos 

documentos citados neste capítulo, as principais conseqüências e repercussões dos usos 

sociais do acervo.  

Desta forma, verifica-se o Relatório Final do Projeto, e identifica-se a importância da 

constituição do acervo para o CPDOC, não apenas no sentido de produção do acervo, mas em 

outros aspectos, como a sedimentação do Núcleo de Audiovisual do CPDOC, nos trabalhos 

desenvolvidos no acervo de entrevistas do projeto. 

O Núcleo de Audiovisual e Documentário do CPDOC foi instituído pela direção do 

CPDOC, tendo como objetivo “ser um laboratório que proporcione aos alunos a 

familiarização e a experimentação com recursos audiovisuais8, tendo recebido o prêmio de 

Inovação no Ensino de Antropologia da Associação Brasileira de Antropologia – ABA. 

A importância do uso da filmografia (e especificamente, das entrevistas do projeto) 

pelos estudantes “serve como ponto de referência, e de ponto de partida para reflexões, 

discussões metodológicas, análises de forma e conteúdo” o que faz perceber, de certa forma, a 

importância do uso das entrevistas como recurso didático no CPDOC. Essa importância de 

uso ressalta-se ainda mais, pelo fato de o CPDOC, ser uma escola de formação de Cientistas 

Sociais e Historiadores, e o recurso fílmico, a entrevista e os documentários se fazem 

fundamentais como recursos didáticos: 

 

O estabelecimento de um tema, a pesquisa antes da filmagem, o registro 

audiovisual e a interação social que pressupõe a consulta do material 

filmado, a decisão em relação à forma de se expor os resultados e as 

conclusões da pesquisa e a seleção do material que comporá o filme final 

são, sem muita dificuldade, comparáveis a etapas do trabalho do cientista 

social: a escolha do objeto de pesquisa, o levantamento de dados, a ida a 

campo e a volta ao gabinete, onde o material apurado em campo é revisto, 

reavaliado e selecionado para compor um trabalho final que expõe a tese do 

pesquisador por meio de uma forma narrativa cuidadosamente elaborada 

(CPDOC, http://cpdoc.fgv.br/nucleoAD Acesso em: 11/05/2014) 

 

 

Por outro lado, pode-se destacar o envolvimento com o aprendizado dos estudantes, ao 

longo da produção do acervo, e após a sua constituição, conforme consta no Relatório Final 

                                                           
8 Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/nucleoAD Acesso em: 11 maio 2014 

http://cpdoc.fgv.br/nucleoAD
http://cpdoc.fgv.br/nucleoAD
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do projeto de cientistas sociais, como envolvimento de estagiários no projeto atuando no 

levantamento das cronologias sobre a institucionalização das Ciências Sociais no Brasil, 

pesquisando em Biografias, produção intelectual dos cientistas Sociais que entrevistados, 

levantamento Bibliográfico, montagem de tabela e arquivos de referência, e ainda 

participaram da gravação de entrevistas com os cientistas sociais, possibilitando assim 

adquirir uma compreensão do processo de entrevista, e conhecimento de recursos 

tecnológicos. 

No relatório final do projeto Cientistas Sociais: Histórias de Vida, constam três anexos 

referentes ao uso dos registros audiovisuais das entrevistas, que nos servem como base para 

averiguarmos os usos que foram feitos pelo CPDOC, após a constituição do acervo. 

 No segundo semestre de 2008, os registros das entrevistas realizadas com a Socióloga 

Elisa Reis9 e com o Antropólogo Peter Fry10 fundamentaram o Laboratório de Audiovisual e 

Documentário onde os estudantes desta disciplina puderam conhecer os procedimentos para a 

realização de um registro audiovisual, realizaram pesquisas biográficas dos entrevistados, 

desenvolveram roteiros para entrevistá-los, produzindo audiovisuais que serviram como 

material de conclusão de curso11 

O projeto do laboratório, ministrado pelas professoras Adelina Novaes e Cruz e Arbel 

Griner, teve a seguinte apresentação: 

 

O Laboratório de Audiovisual e Documentário pretende ser um espaço de 

compreensão da construção da obra audiovisual por meio da 

experimentação. As aulas promoverão o contato com as diferentes etapas do 

processo de feitura do documentário: estabelecimento do tema, pesquisa, 

filmagem, decupagem, roteirização e montagem. Além das sessões práticas, 

haverá encontros expositivos com realizadores. Como trabalho final, os 

alunos deverão apresentar montado o filme que produzirão no decorrer do 

curso. (CPDOC, 2007-2009, p.42) 

  

 

O laboratório foi novamente aplicado no segundo semestre de 2009, mantendo-se os 

mesmo objetivos, alternando, no entanto, os entrevistados que foram a Socióloga Lucia 

Lippi12 e a Antropóloga Yvonne Maggie.13 

                                                           
9 Para maiores informações sobre Elisa Reis ver: http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/elisareis 
10 Para maiores informações sobre Peter Fry ver: http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/peterfry 
11 O material está disponível em: http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/lista 
12 Para maiores informações sobre Lucia Lippi: http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/lucialippi 
13 Para maiores informações sobre Yvonne Maggie: http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/yvonnemaggie 

 

http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/elisareis
http://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/lista
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Ainda no âmbito de ensino, o relatório final CSLP possui um anexo sobre o curso 

ministrado em conjunto pelas professoras Karina Kuschnir (DAC/IFCS/UFRJ) e Helena 

Bomeny (CPDOC/FGV), intitulado de Trajetórias Intelectuais de Cientistas Sociais. 

 

O objetivo do curso é promover uma discussão sobre trajetórias intelectuais 

de cientistas sociais no Brasil e em Portugal. Ao analisar diferentes trajetos 

profissionais e pessoais, pretende-se aprofundar o debate acerca dos 

processos de construção das carreiras intelectuais e as relações entre os 

problemas de pesquisa e a sociedade mais abrangente onde se desenvolvem. 

Serão apresentadas obras fundamentais para a história das ciências sociais no 

Brasil e em Portugal. Além disso, a proposta do curso prevê leitura de fontes 

primárias, tais como entrevistas orais, audiovisuais, bem como memoriais, 

documentos, cartas e outros materiais do arquivo pessoal dos próprios 

cientistas sociais. (CPDOC, 2007-2009, p.35) 

 

 

Neste curso, os alunos puderam realizar leituras, assistir as entrevistas, e a 

apresentação do trabalho final, por parte dos estudantes cientistas social; A avaliação final do 

curso considerou que integrar o uso de texto com registros audiovisuais se compõe como 

“Uma excelente oportunidade didática”. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verifica-se a importância deste Trabalho de Conclusão de Curso, no que tange a 

difusão online de documentos audiovisuais. No entanto, se fez necessário que procurássemos 

outras realidades para a constituição do nosso arcabouço teórico para que tivéssemos um 

panorama contextual ao qual nosso objeto está inserido.  

O arcabouço teórico apresentado nos forneceu subsídios para entender a importância 

dos registros audiovisuais como fonte de informações e conhecimento para a sociedade, e que 

as instituições arquivísticas possuem um papel fundamental, ao garantir-lhes o acesso aos 

mesmos. 

Por outro lado, não apenas o acesso ao que é relativo ao governo, mas os registros 

arquivísticos resultantes da governança precisam de se fazer sentir nas instituições 

arquivísticas, pelo que se apresenta no arcabouço teórico, ao oferecer exemplos do suporte das 

instituições arquivísticas, percebemos o quanto se faz necessário as instituições arquivísticas, 

e também os arquivistas, explorarem as possibilidades de atuação na sociedade. 

Acredita que a difusão de documentos arquivísticos, como no caso das entrevistas 

audiovisuais das histórias de vida dos cientistas sociais, integra um projeto de nível 

internacional, e sua disponibilização no website, com mecanismos que possibilitem a 

interação do usuário de uma instituição custodiadora de acervos arquivísticos, está inserida na 

realidade de uma Arquivística Pós Moderna, com uma perspectiva de análise social e humana 

para a Arquivística, e não somente com uma visão positivista e tecnicista. 

Considera-se assim, a Internet, como uma dessas possibilidades, em função do alcance 

comunicacional que possui e principalmente nas diversas tecnologias que ela se faz presente; 

hoje por um celular, pode-se comunicar diretamente com uma instituição arquivística, ou com 

instituições que custodiam acervos arquivísticos. 

E a pergunta que se abre, e que instiga a reflexões futuras: será que ás instituições que 

atuam o âmbito arquivístico estão preparadas para esta realidade? Caso não estejam 

preparadas, será que elas sentem tal necessidade? E se sente, qual tem sido o debate? Será que 

a sala de consulta dessas instituições se “vê” na Internet? Será que o “Arquivista de 

referência”, vislumbra, por exemplo, dialogando com um usuário através de um Whatsapp? 

Por um facebook? Por um Twitter? Ou da “rede social” de uma instituição? Será que as 

instituições arquivísticas vislumbram uma rede social que as relaciona, e que melhor 
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potencializa a lógica de sistema de arquivos, que inclua associações, instituições arquivísticas 

e usuários? Acreditamos que tais questões carecem de discussões e análises futuras. 

Com o todo referencial composto no capítulo três, ao se apresentar exemplos distintos, 

captura-se a necessidade das instituições arquivísticas e dos serviços que custodiam acervos 

arquivísticos disseminarem informações na sociedade pela internet, tendo como parâmetro os 

usos e as necessidades dos usuários. 

No entanto, é necessário que haja reflexão no que se utiliza e no que se difunde no 

website de uma instituição arquivística, visto o mesmo não ser um folder institucional ou uma 

rede social.  

Neste sentido, relacionando as diretrizes gerais para a construção de websites de 

instituições arquivísticas, considera-se que o caso do CPDOC/FGV abrange o que sugere as 

diretrizes quanto aos aspectos gerais (informações sobre o objetivo do website, histórico 

serviços prestados, informação sobre material protegido etc.); Nos aspectos arquivísticos, 

onde há informações sobre o acervo, serviços arquivísticos prestados, métodos de trabalhos 

arquivísticos etc. Ressalta-se a ferramenta Colabore, que possibilita ao usuário enviar 

informações pertinentes ao acervo, separadamente da opção “Fale Conosco. Consideramos 

que tanto a estrutura quanto o desenho do website facilitam a navegação e acessibilidade do 

usuário. 

Ainda no capítulo 3, verificou-se a importância dos estudos de usuários em função do 

potencial que este possui como ferramenta, que possibilita visualizar a interação entre 

instituições arquivísticas/serviços arquivísticos e usuários, e não menos considerados a 

importância dos usuários terem acesso às estudos realizados pela instituição. 

Desta forma, quanto aos usos que foram realizados no acervo de entrevistas 

audiovisuais de cientistas sociais, chega-se a algumas considerações e a primeira delas se 

apresenta no aspecto positivo do uso interno do acervo pela instituição, visto que uma das 

missões em que se assenta o CPDOC é o ensino, através, por exemplo, de cursos de 

Graduação e Pós-Graduação. 

A constituição do acervo de entrevistas audiovisuais serviu como recurso 

metodológico para as práticas didáticas da instituição, através do Laboratório de Audiovisual 

e Documentário, que entre outros objetivos, proporcionou aos alunos do curso de Ciências 

Sociais a produção de entrevistas audiovisuais, fazendo com que tenham contato com todo um 

arcabouço teórico-metodológico para a produção de registros em audiovisual da história oral.  

Considerou-se ainda que a constituição do acervo possibilitou a reunião de outros 

dados e documentos referentes aos cientistas sociais entrevistados no projeto.  
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No entanto, não consta no website, trabalhos externos que tenham sido produzidos 

tomando como referência as entrevistas do projeto cientistas sociais, o que nos impossibilitou 

de analisarmos o uso social deste acervo para outros atores e agentes.  

Não foram localizados, durante a consecução deste trabalho de conclusão de curso, 

nenhum referencial de uso dos acervos de um modo geral, como por exemplo, atualizações de 

páginas, contadores de acesso, usuários acessando a página entre outros. 

Ressalta-se que, toda a nossa análise partiu da observação do website do CPDOC, e 

assim, entendemos que outras instituições atuaram na constituição do acervo de entrevistas 

dos cientistas sociais, o que significa que outros usos podem ter sido feitos no acervo.  

Considera-se a inegável a importância do CPDOC na Preservação da História Oral 

Brasileira, e acredita-se que esta preservação do depende principalmente do uso e acesso dos 

documentos. Neste ponto, ressaltasse o pioneirismo da constituição do acervo de entrevistas 

audiovisuais e de sua difusão no site CPDOC, mostrando-se em parte, como um modelo a ser 

refletido pela comunidade arquivística. 

Para Arquivologia como um todo, vislumbra-se a possibilidade do mesmo ser feito 

com os arquivistas que hoje fundamentam e lutam pela melhoria e propagação da área da 

Arquivologia, ou seja, acreditamos ser necessário que um projeto tal qual do CPDOC, se faça 

sentir. Quando realiza-se tal sugestão, para o desenvolvimento da História Oral da 

Arquivologia, para que esta história oral da Arquivologia não se perca, e seja um recurso a 

mais para que sejam observadas as mudanças e os rumos que a Arquivologia tomou ao longo 

dos tempos. 

Não se pretende esgotar o assunto neste Trabalho de Conclusão de Curso, e 

ressaltamos que este trabalho nos possibilitou um maior aprofundamento na Arquivologia, 

dentro do que se propôs, e inspira a continuar no desenvolvimento da pesquisa, bem como 

trabalharmos nas redes sociais brasileiras na web de pesquisadores, documentos arquivísticos, 

instituições arquivísticas, associações arquivísticas.  E quem sabe num outro momento, em 

outras instâncias da Arquivologia, como numa Pós-graduação, volta-se ao tema de 

Audiovisuais e Redes de informação de Cientistas numa Dissertação de mestrado. 
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