
                                                       

Apoio:            Página 1 de 2 

 

A PESQUISA DOCUMENTAL EM ACERVOS DIGITAIS.¹  

 
Kassia de Araujo Vianna², Mara Rúbia Sant’Anna³ 

 
 

¹ Vinculado ao projeto “Escolas de Artes e Ofícios no Brasil: história, propostas 
formativas e continuidades na formação do Bacharelado em Design de Moda” 
² Acadêmica do Curso de Bacharel em História - FAED - PROBIC/UDESC 
³ Orientadora, Departamento de Moda do CEART – sant.anna.udesc@gmail.com 

 
 

O artigo “A pesquisa documental em acervos digitais” tem como propósito discutir os 

desafios enfrentados na pesquisa documental sobre as escolas de artes e ofícios no Brasil, a partir 

de alguns acervos digitais. Os desafios, apresentam-se sobre as condições de organização, 

indexação, acesso aos acervos digitais, inexistência de livros sobre o tema pesquisado e 

periódicos digitalizados em baixa qualidade, mas, igualmente, a abrangência do tema, fez com 

que se experimentasse diferentes entradas a fim de localizar documentos de relevância para a 

pesquisa realizada. Juntando-se a impossibilidade da equipe de se reunir presencialmente e em 

conjunto outras demandas no contexto do isolamento social. 

Os pontos abordados são: estrutura e políticas institucionais relativas aos acervos digitais 

pesquisados; relato da documentação encontrada, sua relevância para a pesquisa e apontamentos 

de soluções encontradas para obter um resultado satisfatório na pesquisa em desenvolvimento. A 

importância consiste na possibilidade de contribuir para a reflexão acerca da preservação de 

documentos em acervos digitais; da influência das plataformas digitais sobre pesquisas realizadas 

e da análise de formas para superar desafios normalmente encontrados ao se fazer pesquisas 

nestes acervos digitais. 

O levantamento das referências bibliográficas foi realizado nestes seguintes acervos 

digitais: BN Digital, Biblioteca Universitária UDESC, Repositório Institucional UFSC, 

Hemeroteca Digital Catarinense, Repositório Institucional UNESP e Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações. A princípio foram pesquisados manuscritos, periódicos e iconografias, 

entre o período de 1850/1999 e teses, dissertações, TCCs, artigos e livros, entre 1826/1988. Estes 

arquivos encontrados foram catalogados e compartilhados com os demais integrantes do projeto, 

chegando a um total de quatrocentos e nove documentos. 

A respeito dos desafios encontrados, alguns caminhos foram esboçados como: a inclusão 

de títulos achados e busca por documentos em outras plataformas. Em vista por gerar bons e 

rápidos resultados de pesquisa em acervos digitais, pensou-se em um sistema colaborativo entre 
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os pesquisadores, sendo que as pesquisas desenvolvidas por outros estariam disponíveis por 

semelhança de tema. 

No decorrer do levantamento de fontes bibliográficas, ficou compreendido como que as 

organizações de políticas institucionais, sobretudo as políticas para digitalização e 

disponibilização de arquivos necessitam de melhorias, em alguns aspectos em cada acervo 

digital, são necessárias para que um acervo digital funcione e cumpra sua missão de preservar 

uma memória histórica. 
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