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As inovações vivenciadas no Arquivo Público do Estado do 
Espírito Santo (APEES) provocaram o interesse em 
indagar e pesquisar a respeito das políticas públicas de 
arquivo, responsáveis pelas transformações ocorridas e 
que levaram às mudanças que verificamos no ambiente 
de gestão documental. Descrevemos quais são as 
decisões adotadas de políticas públicas de arquivo, 
configuradas como gestão documental que impulsionam a 
qualidade da informação arquivística no âmbito 
governamental, com o fim de obter resultados positivos 
para o governo e a sociedade. Utilizamos a dissertação 
para obter respostas quanto a estas indagações, pois 
entendemos que as políticas públicas de arquivo 
subsidiam a administração e a sociedade, contribuindo 
para a transparência e garantem os direitos dos cidadãos, 
da governança e o exercício democrático do poder. Este 
estudo é realizado nos campos de interesses comuns 
entre Ciência da Informação e a Arquivologia, pela 
importância da gestão documental como ferramenta 
eficaz ao fluxo da informação social. Utilizamos o método 
da pesquisa documental que proporcionará o 
conhecimento sobre o problema de pesquisa e para 
aprofundar nas questões bases recorremos ao 
levantamento bibliográfico. Utilizamos também a técnica 
das entrevistas parcialmente estruturadas, por abordar 
temas particularizados e utilizar perguntas abertas para 
subsidiar as lacunas subjetivas não respondidas pela 
pesquisa documental. Apresentamos na pesquisa a 
interelação entre as Informações Arquivísticas e os 
Documentos de Arquivo, utilizando como balizas os 
estudos teóricos de Silva (2008), Jardim (1999) e 
Campillos (1996). Uma análise do conceito de “política 
pública”, através de uma visão holística (Política, Política 
Pública, Política de Informação e Política Pública 
Arquivística) foi desenvolvida, para um entendimento 
melhor da proposta de pesquisa; a partir dos autores: 
Pereira (2009), Souza (2006), Silva (2008) e Jardim 
(2006, 2011). O ciclo da política pública foi realizado com 
a finalização na reprogramação. O APEES apresentou 
através das matrizes decisórias soluções com elementos 
prioritários para o êxito no reinício do novo ciclo. 
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Detectamos algumas incoerências que foram 
apresentadas como sugestões para contribuir com as 
melhorias da gestão documental no atendimento das 
demandas sociais. 

 


