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NEPOMUCENO NA HISTÓRIA: CRIAÇÃO DE UM BANCO DE ACESSO 
AOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS

RESUMO

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. 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 foi elaborada para direcionar futuras pesquisas e tem 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. Por se tratar da construção de um banco 
de dados geral, optou-se por não direcionar a busca no formato avançado das referidas bases, 
que implicava um conhecimento especializado do acervo e de recortes temporais. Durante o processo 
de pesquisa realizado nos arquivos para o preenchimento da Planilha, os autores indicaram aspectos, 
por vezes, não contemplados nos referidos campos. Entre as questões, destaca-se a escolha da 
palavra-chave utilizada para a busca no site, que incluiu variações, a exemplo de "Nepomuceno", 
nome atual da cidade, ou "Vila de São João Nepomuceno das Lavras do Funil", denominação anterior 
à emancipação administrativa da região, que ocorreu em 1911.  Esses e demais aspectos inerentes 
ao trabalho foram alocados no campo "Observações". Os resultados quantitativos obtiveram o 
número de sessenta sete entradas de referências sobre a cidade de Nepomuceno, já os resultados 
qualitativos demonstram uma variedade de documentos que percorrem o século XVIII ao XIX, 
classificados com base na atividade que o gerou, a exemplo de:  obras, arrematação de contratos, 
correspondências, mapas, entre outros. Quanto aos documentos produzidos a partir de 1911, 
destacam-se a presença de periódicos e coleções de decretos e leis. Com base nos resultados 
apresentados e na variedade de tipos documentais organizados, o trabalho evidencia o potencial de 
realização de projetos de pesquisa e de atividades de extensão 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.
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