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 A cidade de Nepomuceno possui poucos acervos 
disponibilizados sobre a sua história, diante disso, o trabalho 
busca selecionar e coletar as informações dos documentos 
históricos que mencionam a cidade, encontrados no acervo da 
Biblioteca Nacional e do Arquivo Público Mineiro, organizar e 
viabilizar o acesso a estes documentos para futuros 
pesquisadores, por meio de uma Planilha do Excel, dando luz a 
um conhecimento tão valioso para os potenciais históricos da 
cidade.

 O objetivo principal do trabalho foi realizar o levantamento dos 
documentos históricos do acervo da Biblioteca Nacional e do 
Arquivo Público Mineiro, que fazem menção à localidade de 
Nepomuceno onde está localizado o campus IX do CEFET-MG, 
e a organização das informações linkadas no formato de um 
banco de dados, na ferramenta Planilha Excel. A pesquisa 
também visa contribuir para o letramento científico dos 
estudantes envolvidos, devido ao trabalho com as metodologias 
da pesquisa histórica e terminologias do arquivo. 

  

 No que se refere à metodologia, os orientandos realizaram as 
pesquisas no site da Biblioteca Nacional e do Arquivo Público 
Mineiro, que possuem mecanismos de buscas por palavra-
chave. A planilha Excel compartilhada e preenchida pelos 
autores possui os seguintes campos: nome do documento, data 
do documento, documento digitalizado (sim ou não), resumo do 
conteúdo, link de acesso, código de localização no acervo, 
observação. 

 Com base nos resultados apresentados e na variedade de tipos 
documentais organizados, o trabalho evidencia as 
possibilidades de realização de projetos de pesquisa e de 
atividades extensionistas que tornem os documentos,  até o 
momento sistematizados na planilha, fontes de pesquisas sobre  
a localidade onde atualmente se encontra o campus IX do 
CEFET-MG. Os procedimentos para preencher a Planilha 
enquanto um banco de informações das referências históricas, 
mobilizou habilidades e competências dos autores/estudantes, 
fundamentais para o campo da pesquisa histórica.

  A viabilidade do acesso aos documentos de forma organizada, 
coloca em evidência os potenciais históricos da cidade de 
Nepomuceno, onde estudantes constroem suas redes de 
sociabilidade e elaboram seus projetos de futuro. Foram 
identificadas diversas possibilidades de temas de projetos que 
podem se relacionar à história geral da região, em que o 
histórico da atual unidade do CEFET-MG também pode ser 
incorporado.
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DADOS OBTIDOS E RESULTADOS

 O trabalho realizou o levantamento dos documentos 
históricos da cidade de Nepomuceno, pesquisados na 
Biblioteca Nacional e no Arquivo Público Mineiro, 
posteriormente, organizados na  Planilha Excel. Os resultados 
quantitativos obtiveram o número de sessenta e sete entradas 
de documentos sobre a cidade de Nepomuceno.
 Os resultados qualitativos obtidos demonstram a existência 
de uma variedade de tipos documentais que percorrem o 
século XVIII ao XIX, classificados com base na atividade que 
o gerou, a exemplo de: sesmarias, capelas, obras, 
arrematação de contratos, correspondências, mapas, entre 
outros. Quanto aos documentos produzidos a partir de 1911, 
quando da elevação do arraial de São João Nepomuceno à 
categoria de cidade, destaca-se a presença de periódicos e 
coleções de decretos e leis.

  O jornal "O Patriota" foi um os primeiros da então Vila de São 
João Nepomuceno e que teve por diretor João Barbosa de 
Oliveira, que dá nome a uma das ruas da atual cidade. É 
possivelmente de propriedade dos irmãos João Custódio da 
Veiga e José Custódio da Veiga, políticos que participaram do 
processo de emancipação de Nepomuceno. 
(O Patriota - 4 de julho de 1897, número 39. Disponível em: 
http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/jornaisdocs/photo.php?
lid=116013 )
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