
Fontes primárias digitais inspiram 
oportunidades de pesquisa inéditas na 
Universidade de Brasília

O professor André Gustavo de Melo Araújo descreve como o acesso 
a materiais raros do início da era moderna trazem a estudantes e 
acadêmicos de História Europeia perspectivas e informações que, 
de outra forma, não estariam disponíveis para eles.
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Em lugar de armazenar uma coleção fortemente centralizada de materiais impressos do início da era moderna, 
as bibliotecas na Alemanha mantêm coleções específicas. Então, quando o professor André Gustavo de Melo 
Araújo recebeu uma bolsa de pesquisa na Herzog August Bibliothek, em Wolfenbüttel, durante seu doutorado 
em História, essa foi sua primeira experiência acessando tal magnitude de documentos originais e trabalhos 
impressos da época.

O acervo da biblioteca de Herzog August inclui uma coleção abrangente de obras primárias do século XVII. A 
exposição a essa abundância de conhecimento e informações abriu novos caminhos de pesquisa, que – sem o 
acesso a esses materiais – não teriam sido possíveis.

Hoje, Melo Araújo é professor de História Moderna na Universidade de Brasília (UnB), onde estudantes e 
pesquisadores do início da era moderna têm acesso a conteúdos do século XV ao XVIII. A Universidade 
começou a incorporar o uso de documentos digitais de fontes primárias na sala de aula, tanto na graduação 
como na pós-graduação. A cada semestre, há 40 a 50 estudantes de graduação e 10 a 20 estudantes de pós-
graduação inscritos.

Introduzindo fontes primárias digitais na UnB
Em resposta à alta demanda por recursos sobre História 
Européia, a UnB buscou uma solução que permite a estudantes 
e acadêmicos pesquisar materiais de fontes primárias históricas 
das mais prestigiadas bibliotecas de todo o mundo – sem as 
despesas e o tempo da viagem. O professor Melo Araújo 
recomendou à universidade uma parceria com a ProQuest para 
oferecer acesso a duas bases de dados abrangentes que ele 
havia usado em seus próprios estudos: Early European Books 
(EEB) e Early English Books Online (EEBO).

Melo Araújo chamou especial atenção para a “fantástica” 
coleção de panfletos ingleses do século XVII da EEBO e apontou 
a renomada coleção Thomason Tracts como um dos recursos 
mais ricos da base de dados. Esses materiais exemplificam a 
importância dos panfletos no início da era moderna – a 
facilidade e o baixo custo da impressão em massa criaram 
oportunidades inéditas para atingir um amplo público.

No entanto, a maior parte do conteúdo digital do EEBO (incluindo 
o Thomason Tracts) foi escaneada/digitalizada a partir de um
microfilme. Isso significa que a imagem digitalizada na
plataforma EEBO pode ter a desvantagem de limitar a pesquisa
ao conteúdo textual do trabalho impresso disponível on-line.

Sobre André Gustavo de Melo Araújo

André Gustavo de Melo Araújo é professor adjunto de História na Universidade 
de Brasília (UnB), onde leciona História Moderna na graduação e pós-graduação. 
Atuou também como coordenador dos programas de mestrado e doutorado em 
História da instituição (2017-2019). Além disso, Melo Araújo foi professor 
visitante de História Moderna na Universidade Federal Fluminense (UFF / Brasil, 
2018) e na Pontifícia Universidade Católica do Chile (PUC Chile / Santiago, 
2017). Melo Araújo é bacharel e mestre pela Universidade de São Paulo (USP), 
Brasil, onde realizou estudos de pós-doutorado após concluir seu doutorado em 
História pela Universität Witten / Herdecke, na Alemanha.



Ou seja, fatores críticos como o tamanho e a forma das obras, as imagens, a qualidade do papel, a pigmentação etc. 
estão excluídos da pesquisa. Melo Araújo observa que esse desafio também ocorre com fontes abertas.

No entanto, a base de dados EEB incorpora tecnologia inovadora não apenas para fornecer digitalizações de alta 
qualidade do conteúdo textual, de acordo com o professor, mas também importantes metadados e indexação. Isso 
significa que os documentos podem ser pesquisados e visualizados, incluindo recursos como marginalia, ilustrações 
e mapas que, de outra forma, estariam inacessíveis aos pesquisadores. Isso abre amplas oportunidades para os 
pesquisadores, que são capazes de descobrir, avaliar e comparar informações entre documentos e considerar 
pontos de dados que seriam ignorados caso o acesso a esses materiais fosse limitado apenas ao texto.

Ensinando com fontes primárias 
No início de cada semestre, são realizadas oficinas 
na Biblioteca Central da UnB para que os alunos 
possam acessar as obras raras disponíveis no local. 
Isso lhes permite ter contato visual e direto com 
esses materiais, a fim de ajudá-los a entender as 
vantagens e limitações de usar tanto conteúdo físico 
como digital na pesquisa.

Na sala de aula, os professores também realizam 
oficinas para apresentar aos alunos o EEB e o EEBO e 
familiarizá-los com as funções de busca, os 
metadados e as formas de analisar e comparar 
conjuntos de documentos.

O interessante, segundo Melo Araújo, é que mesmo 
os alunos do curso de graduação têm a oportunidade 
de realizar buscas avançadas. Eles usam as bases de 
dados para lidar com investigações mais complexas 
que vão além da pesquisa bibliográfica. Por exemplo, 
Melo Araújo descreveu como as salas de aula são 
divididas em pequenos grupos de alunos, cada um 
encarregado de avaliar e analisar questões históricas 
específicas e corpus de documentos.

Depois de elaborar uma pergunta para sua pesquisa, 
cada grupo é livre para escolher em quais tipos de 
documentos e fontes focar e como procurar as 
respostas para criar um conjunto documental. Alguns grupos optam por manuais domésticos, outros por livros 
de culinária, panfletos ou jornais. Com o apoio de professores e de monitores, os grupos começam a filtrar ou 
incluir novas perguntas, como a periodicidade e possíveis motivos para lacunas na publicação.

Tudo isso não seria possível – especialmente na graduação – sem o acesso digital a esses materiais históricos.
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Fale com seu representante da ProQuest sobre como integrar
Early European Books e Early English Books Online ao acervo da sua instituição!

Para obter mais informações e avaliações gratuitas, visite 
proquest.com/go/eeb e proquest.com/go/eebo

proquest.com

Como os alunos se beneficiaram do acesso a fontes primárias digitais? 
Melo Araújo descreveu como as bases de dados EEB e EEBO deram 
a ex-alunos a base para estudos e pesquisas avançados – mesmo 
no nível de mestrado.

Por exemplo, ele observou um ex-aluno que passou a fazer um 
trabalho de iniciação científica com imagens de documentos em 
5 idiomas. O resultado da pesquisa mapeou a predominância do 
uso de imagens nos conteúdos em latim e francês, levando o 
aluno a investigar se essa predominância era uma característica 
do gênero impresso ou apenas uma particularidade da coleção 
digitalizada.

Esse exemplo demonstra como o acesso a fontes primárias 
históricas abrangentes (e metadados suplementares) amplia o 
escopo das possibilidades de pesquisa, facilitando a análise e a 
comparação de documentos raros e frágeis que, de outra forma, 
só estariam acessíveis viajando a bibliotecas pelo mundo.

Melo Araújo explicou os desafios de navegar por esses materiais 
sem os benefícios da indexação e dos metadados. "Como não 
possui direitos autorais, grande parte desse conteúdo pode ser 
encontrada em acesso aberto", disse ele. “A principal diferença é 
que esses conteúdos não são indexados e organizados, o que 
dificulta o processo de busca, exigindo mais tempo e trabalho e 
resultando em dificuldades em responder perguntas sobre 
lacunas históricas nas coleções, por exemplo.”

Antes de concluir nossa entrevista, Melo Araújo enfatizou que é 
essencial que estudantes e acadêmicos entendam que a 
pesquisa é sempre limitada pelos materiais que eles podem 
acessar – não é possível navegar por todo o universo potencial 
de pesquisa. No entanto, coleções de recursos primários digitais 
como o EEB e o EEBO aumentam o possível potencial de 
pesquisa para estudantes de todos os níveis.
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