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RESUMO

Diversos autores constataram que, no Brasil, grande parte das pesquisas em arquivologia é
produzida em programas de pós-graduação em ciência da informação. Este trabalho pretende
investigar a pesquisa científica em arquivologia realizada na pós-graduação stricto sensu em
ciência da informação. Quais os principais temas da arquivologia são abordados nas pesquisas
aí  realizadas?  Quais  temas  são  menos  recorrentes?  Qual  a  formação acadêmica  de  quem
orienta e de quem produz pesquisas arquivísticas nesses espaços? Haveria relação entre o
estudo de temáticas arquivísticas com a formação e titulações dos docentes e dos autores
desses trabalhos? Para dar conta de tais  questões,  foi  necessário compreender  as relações
disciplinares entre a arquivologia e a ciência da informação, o desenvolvimento da formação
em arquivologia no Brasil, sua inserção no ambiente acadêmico, o desenvolvimento da pós-
graduação em ciência da informação no Brasil e analisar as teses e dissertações com temáticas
arquivísticas  produzidas  nos  programas  de  pós-graduação  stricto  sensu  em  ciência  da
informação  do  país.  Trata-se  de  pesquisa  exploratória  e  descritiva,  de  abordagem
qualiquantitativa.  Os métodos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e  o levantamento,
resultando num total de 5.860 teses e dissertações. Foram contabilizados 355 trabalhos com
temáticas arquivísticas, produzidos entre 1972 e 2019, 339 autores e 153 orientadores. Foi
verificado um aumento progressivo no total de trabalhos com temáticas arquivísticas a partir
dos anos 2000. Quase metade dos autores possui  graduação em arquivologia.  As maiores
incidências  nas  titulações  de  mestrado  dos  autores  foram  em  biblioteconomia,
biblioteconomia  e  documentação  e  história.  Com relação  aos  orientadores,  as  áreas  com
maiores  incidências  foram  em  ciência  da  informação,  história  e  história  social  e
biblioteconomia  e  biblioteconomia  e  documentação.  Quanto  às  áreas  de  doutorado  dos
orientadores, as maiores ocorrências foram ciência da informação, história e história social,
comunicação  e  ciências  da  comunicação  e  educação.  No  que  se  refere  às  temáticas  dos
trabalhos,  foi  identificada  alta  predominância  de  estudos  sobre  o  objeto  e  a  finalidade
arquivística (conservação, acesso, eficácia administrativa etc.) e baixa ocorrência nos campos
relativos aos problemas referentes aos arquivos e à história dos arquivos e da arquivística.

Palavras-chaves: Arquivologia. Pesquisa científica em arquivologia. Ciência da informação –
pós-graduação stricto sensu. Teses e dissertações.



ABSTRACT

Several  authors  have  found  that,  in  Brazil,  much  of  the  research  in  archival  science  is
produced  in  information  science’s  postgraduate  programs.  What  are  the  main  themes  of
archival science addressed in research carried out in the information science’s postgraduate
programs? Which themes are less recurrent? What is the academic background of those who
guide and those who produce archival  research in  these spaces? Was there a  relationship
between the  study of  archival  themes and the  training  and qualifications  of  teachers  and
authors  of  these  works?  To  address  these  issues,  it  was  necessary  to  understand  the
disciplinary relationships between archival science and information science, the development
of  training  in  archival  science  in  Brazil,  its  insertion  in  the  academic  environment,  the
development of postgraduate studies in information science in Brazil and analyze the theses
and  dissertations  with  archival  themes  produced  in  the  country's  information  science’s
postgraduate programs. This is exploratory and descriptive research, with a qualitative and
quantitative approach. The methods used were bibliographic research and survey, resulting in
a total  of 5.861 theses and dissertations.  A total  of 355 works with archival themes were
produced  between  1972  and  2019,  339  authors  and  153  supervisors.  There  has  been  a
progressive  increase in  the  total  number  of  works  with archival  themes  since  the  2000s.
Almost  half  of  the authors  of  these works have  archival  science graduation.  The greatest
impact on the authors' master's degrees was in librarianship, librarianship and documentation
and  history.  With  regard  to  supervisors,  the  areas  with  the  greatest  incidence  were  in
information  science,  social  history  and  history  and  librarianship  and  librarianship  and
documentation.  As  for  the  doctoral  areas  of  supervisors,  the  greatest  occurrences  were
information  science,  social  history  and  history,  communication  and  communication  and
education sciences. With regard to the themes of the works, a high predominance of studies on
the object and the archival purpose (conservation, access, administrative efficiency, etc.) and
low occurrence in the fields  regarding to  problems related to  archives  and the history of
archives and archival science.

Keywords:  Archval  science.  Scientific  research  in  archival  science.  Information  science-
stricto sensu postgraduation. Theses and dissertations.
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1 INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  tem  como  tema  a  pesquisa  científica  em  arquivologia.1 A

motivação para sua escolha tem raízes ainda na minha graduação, a partir da visualização da

vinculação dos cursos de graduação em arquivologia e biblioteconomia e documentação a um

departamento  de  ciência  da  informação.  A relação  de  subordinação  entre  essas  áreas  na

estrutura  acadêmico-institucional,  ou  mesmo  a  abordagem  das  possibilidades  de

relacionamentos  disciplinares  entre  elas,  não  foi  um objeto  privilegiado de  discussões  ao

longo da formação realizada. Assim, o entendimento que permaneceu ao terminar a graduação

foi o de que a arquivologia seria uma área subordinada à ciência da informação.

Posteriormente, a minha busca pela titulação do mestrado trouxe à tona a realidade da

pós-graduação stricto sensu na área de arquivologia – faltam cursos específicos no Brasil. A

percepção  dessa  situação  suscitou  indagações  sobre  o  estado  da  pesquisa  científica  em

arquivologia no cenário nacional.

Na busca por respostas, encontrei autores como Rodrigues e Aparício (2002), Fonseca

(2005), Marques (2007, 2011a, 2013) e Jardim (2015, 2016) que se propuseram a analisar o

cenário do desenvolvimento da pesquisa nessa área, sob diversos enfoques e metodologias,

mostrando, assim, as necessidades e desafios a serem enfrentados pela arquivologia no Brasil.

Trabalhos como esses trouxeram não só a afirmação da imprescindibilidade da expansão da

pesquisa em arquivologia para a consolidação da área, como também a constatação de que

grande parte das pesquisas arquivísticas realizadas até hoje no país foram produzidas na pós-

graduação em ciência da informação. 

Rodrigues  e  Aparício  (2002),  visando  um  diagnóstico  sobre  as  pesquisas  em

arquivística e suas perspectivas no Brasil, apresentaram um balanço preliminar das pesquisas

na  área  a  partir  do  levantamento  de  programas  de pós-graduação que  possuem linhas  de

pesquisa ou desenvolvem trabalhos sobre temáticas arquivísticas. Para a elaboração de um

quadro  mais  completo  do  estudo  realizado,  as  autoras  afirmam  que  outros  indicadores

precisariam ser  verificados,  entre  eles,  a  análise  de  publicações  especializadas,  produção

quantitativa, qualitativa, temáticas, investimento financeiro etc.

A partir da análise da produção de teses e dissertações com temáticas arquivísticas no

Brasil, entre os anos de 1987 e 2001, Fonseca (2005) constatou uma grande concentração e

receptividade dessas produções pelos programas de pós-graduação em ciência da informação.

1 Os nomes das áreas citadas ao longo do texto foram grafados com letras minúsculas. Nas citações, respeitou-se a forma
dada pelos autores.
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Angélica Marques, em seu trabalho sobre a arquivologia no Brasil, no qual realizou

um mapeamento das referências bibliográficas das dissertações e teses com temas dessa área

nos  vários  programas  de  pós-graduação  brasileiros,  verificou  que  “[…]  os  programas  de

Ciência da Informação reuniram o maior número de referências arquivísticas, até porque têm

abrigado grande parte da produção das pesquisas sobre Arquivologia e arquivos no Brasil”

(MARQUES, 2013, p. 237).

Schmidt (2012, p. 268) afirma que as pesquisas em relação às temáticas referentes aos

arquivos  e bibliotecas  “[…] vêm sendo majoritariamente desenvolvidas  nos programas de

pós-graduação em Ciência da Informação, ainda que haja algumas pesquisas fora deste eixo

[…].”

Além disso, importa observar que, em 2012, teve início a primeira turma do mestrado

profissional em Gestão de Documentos e Arquivos (PPGARQ), da Universidade Federal do

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), primeiro curso  stricto sensu específico para a área de

arquivologia no Brasil.  Tal fato vem contribuir para a afirmação da institucionalização da

arquivologia enquanto campo científico no país e demonstra seu amadurecimento, tendo em

vista  que  a  pós-graduação  stricto  sensu é  “[…]  o  território  para  o  fomento  à  pesquisa,

produção e difusão do conhecimento na área.” (JARDIM, 2015, p. 181). 

Mesmo  assim,  cabe  considerar  que  se  trata  de  um  mestrado  profissional,  cujos

objetivos estão mais voltados para a capacitação e qualificação de profissionais com o intuito

de  atender  a  demandas  específicas  de  arranjos  produtivos  locais,  regionais  ou  nacional

(BRASIL, 2019) e que, em consequência disso, os trabalhos de conclusão de curso podem ter

um  caráter  prático.  A respeito  das  distinções  entre  os  tipos  de  mestrado,  acadêmico  e

profissional, Ribeiro (2007, p. 1) explica:

Antes  de  mais  nada,  o  mestrado  profissional  (MP)  é  um título  terminal,  que  se
distingue  do  acadêmico  porque  este  último  prepara  um pesquisador,  que  deverá
continuar sua carreira com o doutorado, enquanto no MP o que se pretende é imergir
um  pós-graduando  na  pesquisa,  fazer  que  ele  a  conheça  bem,  mas  não
necessariamente que ele depois continue a pesquisar. O que importa é que ele (1)
conheça  por  experiência  própria  o  que  é  pesquisar,  (2)  saiba  onde  localizar,  no
futuro, a pesquisa que interesse a sua profissão, (3) aprenda como incluir a pesquisa
existente e a futura no seu trabalho profissional. 

Antes  de  2012,  as  possibilidades  de  pesquisas  de  mestrado  para  aqueles  que

desejassem  explorar  cientificamente  a  arquivologia  ficavam  restritas  a  programas  que

abraçassem temáticas arquivísticas, ainda que sem mencionar especificamente essa disciplina

em suas áreas de concentração ou linhas de pesquisa (JARDIM, 2015). Sobre a questão de a
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pesquisa em arquivologia  estar  atrelada  aos  programas de pós-graduação de outras  áreas,

Jardim deixa clara a importância dessa interlocução, mas ressalta a necessidade de um avanço

para as questões próprias desse campo – “Se é evidente e salutar o diálogo com outras áreas,

não  é  menos  contundente  a  configuração  da  Arquivologia  como  disciplina  científica,

autônoma, legitimada pelos seus cursos, congressos, pesquisas, instituições e publicações que

constituem o seu aparato científico.” (JARDIM, 2015, p. 182).

 A criação do curso de mestrado em arquivologia foi um grande passo. No entanto, é

ainda o único do país, enquanto já há cursos de graduação em arquivologia nas cinco regiões

do  Brasil.  Em relação  ao  doutorado,  o  quadro  permanece  inalterado,  não  havendo  curso

específico na área. Já em ciência da informação, de acordo com a Plataforma Sucupira (2019),

há um total de 27 programas de pós-graduação no Brasil, sendo oito mestrados profissionais,

seis mestrados acadêmicos e treze mestrados e doutorados acadêmicos.

Assim, ao optar por cursar o mestrado em ciência da informação, minha motivação

estava  na  necessidade  de  compreender  como  o  desenvolvimento  das  pesquisas  em

arquivologia se desdobrou, e ainda se desdobra, dentro do campo da ciência da informação e

quais contornos vêm trazendo para aquela disciplina. Quais os principais temas abordados?

Quais temas são menos recorrentes? Qual a formação acadêmica de quem orienta e de quem

produz pesquisas arquivísticas nesses espaços? Haveria relação entre o estudo de temáticas

arquivísticas com a formação e titulações dos docentes e dos autores dos trabalhos? 

Foi  aprofundando  a  investigação  dessa  matéria  que  me  deparei  finalmente  com

distintas visões sobre os tipos de relacionamentos disciplinares que podem ser estabelecidos

entre a arquivologia e a ciência da informação, ainda que seja pouca a produção teórica a

respeito na literatura nacional. Esse contraste pode ser explicado, de certa forma, a partir de

diferentes entendimentos sobre quais seriam os objetos de estudo de cada um dessas áreas. Há

autores que veem a arquivologia como subcampo2 da ciência da informação, outros adotam

um posicionamento que as consideram como disciplinas no mesmo patamar.3 Há ainda textos

que abordam as áreas de fronteira com as quais a ciência da informação se relaciona ou as

disciplinas que se encaixam como subáreas da ciência da informação, mas que não citam a

arquivologia em nenhum dos casos.4 

Assim, entendendo que “A institucionalização da Arquivologia como campo científico

–  como  outras  áreas  de  conhecimento  –  guarda  relação  direta  com  a  extensão  da  pós-

graduação  stricto sensu” (JARDIM, 2015, p. 181), e tendo em vista os estudos anteriores
2 Cf. Robredo (2011).
3 Cf. Marques (2015).
4 Cf. Le Coadic (1996).
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sobre  a  pesquisa  científica  em  arquivologia  que  constataram  seu  desenvolvimento  nos

programas de pós-graduação em ciência da informação, além da necessidade do acréscimo de

outros indicadores para reconhecimento da atual situação da pesquisa na área, justifica-se o

presente trabalho.

De forma geral, ele objetiva contribuir para análise do desenvolvimento da pesquisa

em arquivologia,  no Brasil, nos  programas de  pós-graduação stricto  sensu em ciência  da

informação. Como objetivos específicos, buscou-se:

• compreender como se organizam os campos científicos e as relações disciplinares no

geral;

• conhecer o  contexto  de  surgimento  da  interdisciplinaridade,  bem  como  suas

características e críticas direcionadas a esse tipo de ordenamento disciplinar;

• apresentar as relações disciplinares da ciência da informação presentes na literatura;

• compreender as relações disciplinares entre arquivologia e ciência da informação no

Brasil expressas na literatura das áreas;

• compreender o desenvolvimento da formação em arquivologia no Brasil, sua inserção

no ambiente acadêmico e o desenvolvimento de pesquisas na área;

• compreender  como  se  deu  o  desenvolvimento  da  pós-graduação  em  ciência  da

informação no Brasil;

• analisar  as  teses  e  dissertações  dos  programas  de  pós-graduação  stricto  sensu em

ciência  da  informação  quanto  às  temáticas,  formações  e  titulações  dos  autores  e

orientadores.

Como trabalho exploratório, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental a fim de

construir o referencial teórico para entender a configuração desse quadro. Buscou-se na teoria

o auxílio para compreensão do fenômeno da interdisciplinaridade e de sua vinculação como

característica intrínseca da ciência da informação, da relação disciplinar entre arquivologia e

ciência  da  informação  na  perspectiva  informacional,  teórico-arquivística  e  acadêmico-

institucional,  da inserção da arquivologia no ambiente acadêmico e o desenvolvimento da

pós-graduação nessas duas áreas. Também foi trazido para a discussão o conceito de campo

científico,  enquanto  investigação  que  abrange  dois  campos  disciplinares  distintos  e  seus

relacionamentos.

Em  relação  aos  fins,  trata-se  de  uma  pesquisa  descritiva, tendo  sido  realizado

levantamento e análise das dissertações e teses com temáticas arquivísticas provenientes dos

programas nacionais de pós-graduação  stricto sensu  em ciência da informação, permitindo

também revelar o perfil dos autores, orientadores e das temáticas abordadas.
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Espera-se que o material obtido neste trabalho possa contribuir para suscitar reflexões

acerca  da  produção do conhecimento  em arquivologia  e  de  sua  história  como campo de

pesquisa,  de  forma  particular,  a  partir  de  seu  relacionamento  com  a  área  de  ciência  da

informação no Brasil.

Na próxima seção, estarão descritos os enquadramentos desta pesquisa em relação à

abordagem teórica, métodos e técnicas utilizadas para sua construção. Especifica-se também

os detalhes quanto ao delineamento dos objetivos específicos a partir das seções que serão

apresentadas e os detalhes da abordagem para identificação do campo empírico, delimitação

do objeto de estudo e as dificuldades encontradas. As seções seguintes tratam do referencial

teórico que dá suporte à análise, que foi feita a partir do marco empírico, e às conclusões da

pesquisa.
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA

Nesta  seção,  serão  identificados  os  aspectos  metodológicos  e  os  procedimentos  e

técnicas utilizadas para se alcançar os objetivos pretendidos. Para melhor organização das

informações, além dessas especificações, arroladas nos parágrafos a seguir, foram organizadas

duas  seções  secundárias  referentes  a  considerações  metodológicas  necessárias  ao

entendimento  da  escolha  do  objeto  de  análise  e  exposição  dos  percalços  encontrados  no

caminho  de  pesquisa,  dispostas  nas  seções  secundárias  –  a  pesquisa  científica  na  pós-

graduação e dificuldades e limitações.

Identifica-se  a  abordagem  de  pesquisa  adotada  como  qualitativa  e  quantitativa.

Considera-se pois dessas duas formas por entendê-las sob o aspecto da complementaridade.

Conforme explica Günther  (2006, p. 202),

Ao conceber o processo de pesquisa como um mosaico que descreve um fenômeno
complexo a ser compreendido é fácil entender que as peças individuais representem
um  espectro  de  métodos  e  técnicas,  que  precisam  estar  abertas  a  novas  ideias,
perguntas e dados. Ao mesmo tempo, a diversidade nas peças deste mosaico inclui
perguntas fechadas e abertas, implica em passos predeterminados e abertos, utiliza
procedimentos qualitativos e quantitativos. 

Quanto aos objetivos, o trabalho é exploratório e descritivo. Severino (2007, p. 123,

grifo no original) assegura que “A pesquisa exploratória busca apenas levantar informações

sobre  um  determinado  objeto,  delimitando  assim  um  campo  de  trabalho,  mapeando  as

condições  de  manifestação  desse  objeto.”  Gil  (2002,  p.  41)  afirma  que  pesquisas

exploratórias:

[…] têm como objetivo proporcionar  maior  familiaridade  com o problema,  com
vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas
pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de
intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 

Entende-se como descritiva com base no entendimento que Gil (2002, p. 42) apresenta

– “As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de

determinada  população  ou  fenômeno  ou,  então,  o  estabelecimento  de  relações  entre

variáveis.” 

Primeiramente, optou-se por trazer o conceito de campo para a discussão, no intuito de

subsidiar  a  abordagem  sobre  relacionamentos  entre  as  disciplinas  e  as  tensões  que  isso
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envolve.  Foi necessário  também realizar  um estudo de caráter exploratório sobre relações

disciplinares,  identificando  os  conceitos  de  disciplina,  pluri  e  multidisciplinaridade,

interdisciplinaridade  e  transdisciplinaridade  a  partir  de  distintos  autores.  Também  foi

reconhecido  e  apresentado  o  contexto  histórico  de  manifestação  da  atual  ideia  de

interdisciplinaridade e as críticas direcionadas à emergência de tal proposta como um tipo de

organização  a  ser  alcançada  como  processo  evolutivo  das  construções  disciplinares  e  da

entendida complexidade de seus objetos. 

Concentrando-se mais especificamente no estudo de tal  característica em relação à

ciência da informação, foram identificadas suas relações com outras disciplinas no intuito de

compreender  as  possibilidades  de  seu  relacionamento  com  a  arquivologia.  Foi  feito  um

esforço de visualizar como essas relações aparecem expressas na literatura. Dessa forma, toda

a abordagem sobre campo, relações disciplinares no geral e, de modo específico, na ciência da

informação, além das críticas e outras propostas para a área foram condensadas na seção 3. 

Para  dar  conta  dos  objetivos  específicos  seguintes,  a  seção  4  identifica  como  a

arquivologia  e  a  ciência  da  informação  aparecem  associadas  em  diversas  instâncias,

agrupadas nos tópicos:

• Relações  na  perspectiva  informacional –  apresenta  vertentes  arquivísticas  que

relacionam essas disciplinas a partir de novas construções teóricas e objetos de estudo,

arquivística integrada, pós-custodial e arquivologia funcional ou pós-moderna.

• Relações institucionais – aborda as relações acadêmicas e institucionais que vinculam

a arquivologia e a ciência da informação nas universidades e nas agências de fomento,

as quais podem influir também na ocorrência de trabalhos com temáticas arquivísticas

nos programas de pós-graduação em ciência da informação.

• Relações  de  pesquisa  – relaciona trabalhos  anteriores  que  realizaram  estudos

semelhantes  de  análise  do  relacionamento  entre  a  arquivologia  e  a  ciência  da

informação, com o intuito de evidenciar não só as diferenças e semelhanças com o

trabalho que ora se empreende, como também auxiliar na compreensão de possíveis

mudanças que possam ser percebidas a partir dos resultados encontrados agora.

O método utilizado para a construção dessas duas seções foi a pesquisa bibliográfica.

Para Severino (2007, p. 122, grifos no original):

A  pesquisa bibliográfica é  aquela que se realiza a  partir  do registro disponível,
decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos,
teses  etc.  Utiliza-se  dados  ou  categorias  teóricas  já  trabalhados  por  outros
pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a
serem pesquisados. 
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Na seção 5,  foi  abordada a  origem da  formação em arquivologia  no Brasil  e  sua

inserção no ambiente  universitário  como curso  de  ensino  superior  até  o  quadro  geral  da

formação na área existente atualmente no país. A situação específica da pós-graduação em

arquivologia  também  foi  tratada  com  o  intuito  de  compreender  o  desenvolvimento  de

pesquisas  dessa  disciplina,  numa  tentativa  de  revelar  o  cenário  prévio  e  o  atual.  Para

desenvolver  os  objetivos  específicos  aqui  contemplados,  foram utilizados  os  métodos  da

pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental. Nessa última,

[…]  têm-se  como  fonte  documentos  no  sentido  amplo,  ou  seja,  não  só  de
documentos  impressos,  mas  sobretudo  de  outros  tipos  documentais,  tais  como
jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. Nestes casos, os conteúdos dos
textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a
partir  da  qual  o  pesquisador  vai  desenvolver  sua  investigação  e  análise.
(SEVERINO, 2007, p. 122-123, grifos no original)

Considerando  a  relação  entre  os  dois  últimos  objetivos  específicos,  optou-se  por

vinculá-los na seção 6. Dessa maneira, encontra-se nesta parte a tentativa de compreensão das

origens e  da ampliação da pós-graduação em ciência da informação no Brasil, abordando o

cenário de implantação do primeiro mestrado até o panorama da pós-graduação na área em

2019.  Foram identificados os cursos de pós-graduação em ciência da informação existentes

em 2019 a partir  das informações disponíveis na Plataforma Sucupira da Coordenação de

Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  (CAPES).  Assim, foi  possível  realizar  o

recorte  necessário  ao  estabelecimento  do  campo empírico  para  a  investigação pretendida,

expondo-se os resultados e sua análise.

Dentre os 27 programas em ciência da informação atualmente dispostos na Plataforma

Sucupira pela CAPES e distribuídos em 24 instituições, há o Mestrado em Biblioteconomia,

da UNIRIO, o qual, por exemplo, exigiria uma verticalização na parte teórica dos vínculos da

ciência  da  informação  com distintas  áreas  e  da  possibilidade  de  relacionamento,  ou  não,

dessas  com  a  arquivologia.  Também  há  programas  de  pós-graduação  em  ciência  da

informação que oferecem mestrados sobre  outra  denominação.  É o  caso  da Universidade

Federal de Sergipe (UFS), que oferece o mestrado profissional em gestão da informação e do

conhecimento. 

Diante disso, optou-se  por  restringir o campo empírico aos programas que possuem

ciência da informação em sua denominação e na denominação dos mestrados e doutorados,

configurando-se  tal  escolha  como  o  primeiro  recorte.  Restaram  dezessete  programas,

distribuídos pelas seguintes instituições – Universidade Federal do Rio de Janeiro/Instituto

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (UFRJ/IBICT), Universidade Estadual de
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Londrina (UEL), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Federal da Bahia

(UFBA),  Universidade  Federal  do  Ceará  (UFC),  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo

(UFES),  Universidade  Federal  Fluminense  (UFF),  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais

(UFMG),  Universidade Federal  do Pará (UFPA), Universidade Federal  da Paraíba – João

Pessoa (UFPB-JP), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do

Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade

Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Estadual de

São Paulo – Marília (UNESP-Mar) e Universidade de São Paulo (USP). 

Após a identificação sob esse critério, foi feita investigação acerca das datas de criação

dos respectivos cursos de mestrados e doutorados, a fim de traçar os limites temporais para a

geração das listagens gerais das teses e dissertações cada programa. Foi observado que três

deles, oferecidos pela UFAL, UFES e UFRGS, começaram a funcionar em 2019 e, portanto,

ainda não possuem dissertações finalizadas. Com isso, o campo empírico foi reduzido para

quatorze programas. A mesma situação ocorre no que se refere ao doutorado da UEL, motivo

pelo qual somente as dissertações desse programa serão consideradas no levantamento.

A busca pelo tempo de funcionamento de cada programa, questão abordada na seção

6,  permitiu  identificar  que  alguns  dos  programas  nasceram  como  mestrados  em

biblioteconomia. O segundo recorte aplicado foi considerar somente os trabalhos produzidos

por esses programas a partir da data em que tiveram suas denominações alteradas para ciência

da informação.

Para  agrupar  o  maior  número  de  trabalhos  possíveis,  optou-se  por  realizar  o

levantamento  a  partir  de  dois  locais  específicos.  O  primeiro  foi  o  Catálogo  de  Teses  e

Dissertações  da  CAPES,5 daqui  em  diante  CT&D.  Criada  em  2002,  essa  plataforma

disponibilizava inicialmente apenas os dados das teses e dissertações referentes ao período de

1996 a 2001, os quais haviam sido reunidos no sistema Coleta de Dados por meio de uma

parceria  com  a  área  de  informática  da  CAPES  (CAPES,  2019a).  Posteriormente,  foram

incluídos trabalhos defendidos desde 1987. 

Em 2013, ocorreu o lançamento da Plataforma Sucupira6 e, a partir de então, houve

alteração  na  forma  como  as  informações  sobre  as  teses  e  dissertações  eram coletadas  e

disponibilizadas no CT&D. O sistema Coleta de Dados passou a fazer parte dessa plataforma

e a alimentação da CT&D é feita diretamente pelos programas de pós-graduação (CAPES,

2019a). A CAPES (2019a) informa que o CT&D é apenas uma base referencial mas que, em

5 Disponível em: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Acesso em: 3 out. 2019.
6 É a ferramenta do SNPG que serve de referência para coleta de informações e realização de análises (CAPES, 2014).
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alguns  casos,  os  autores  dos  registros  referenciais  da  tese  ou  da  dissertação  indicam  a

possibilidade de obtenção do texto completo. 

Enquanto responsável pela avaliação dos cursos que compõem o Sistema Nacional de

Pós-Graduação (SNPG), a CAPES normatiza a publicização das dissertações e teses pelos

programas de pós-graduação através dos documentos de área de avaliação. A publicização, ou

disponibilização ativa, é um dos itens levados em consideração na avaliação do programa e as

informações sobre as dissertações e teses desenvolvidas pelo programa constituem item de

preenchimento obrigatório na Plataforma Sucupira.7 

A busca no CT&D foi feita digitando diretamente na caixa de busca o nome de cada

instituição que abriga programa em ciência da informação. Em sequência, foram utilizados

dois filtros: “Instituição” – refinando-se novamente pelo nome da instituição,8 e “Programa” –

selecionando-se  ciência  da  informação.  Tais  passos  deram  origem  a  uma  listagem  por

instituição,  as  quais  foram transportadas  para  um editor  de  planilhas  com o  objetivo  de

posterior manipulação.

O segundo local escolhido para realização do levantamento das teses e dissertações

foram os repositórios institucionais ou bibliotecas digitais institucionais, daqui em diante RIs

e BDs respectivamente. Para isso, digitou-se no serviço de buscas na internet “repositório

institucional”, acrescido do nome da instituição que abriga o programa. Houve casos de essa

busca retornar o link para a BD e, de fato, lá estarem dispostas agrupadas as produções dos

programas. Sendo assim, em um ou outro espaço, procurou-se as comunidades e coleções ali

agrupadas e, em seguida, as subcomunidades referentes aos programas de pós-graduação em

ciência da informação. Os trabalhos identificados também foram transportados para o editor

de planilhas para posterior manipulação. 

Nessa configuração, o levantamento total dos dados foi realizado de 3 a 10 de outubro

de  2019  e  gerou  um  total  bruto  de  5.861  pesquisas  elaboradas  em  programas  de  pós-

graduação em ciência da informação, sendo 3.303 trabalhos identificados no CT&D e 2.558

nos RIs/BDs, distribuídos entre os anos de 1972 e 2019.

 De posse das listagens com os registros totais possíveis das teses e dissertações dos

programas  definidos,  o  passo  seguinte  foi  delimitar  os  critérios  para  o  refinamento  e

identificação dos trabalhos com temáticas arquivísticas. Optou-se por considerar o título como

primeiro corte  para verificação da ocorrência  de termos próprios  da área,  os quais  foram

7 Conforme resposta da CAPES em consulta ao Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC),
registrado sob o  n. 23480023479201830. 

8 Tal opção foi necessária tendo em vista que há trabalhos que citam em seus títulos nomes de outras instituições, que não a
sua de origem.
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previamente  identificados  como:  arquivo(s),  arquivologia,  arquivística(s),  arquivístico(s),

arquivista(s), gestão de documentos, documentos produzidos e recebidos, gestão documental,

avaliação de documentos, princípio da proveniência, fundo(s), ciclo de vida dos documentos,

processo e processo eletrônico, teoria das três idades, NOBRADE, ISAD (G), gerenciamento

eletrônico de documentos, organicidade, arranjo (no contexto da classificação), informação

orgânica e tabela de temporalidade.

Num segundo momento, foi necessário avaliar ainda se a ocorrência do termo arquivo

estava  realmente  retomando questões  da  arquivologia,  uma vez  que  sua  ocorrência  e  seu

sentido podem estar aliados a outras áreas, como a informática, por exemplo.

Os trabalhos identificados como abordando assuntos pertinentes à área, mas que não

continham os termos selecionados no título, tiveram os campos de verificação ampliados para

a palavras-chave e resumo.9 Os termos utilizados nesses casos foram definidos  a posteriori,

conforme ocorrências: patrimônio cultural, lugares de memória, preservação de documentos,

unidades  de  informação,  sistemas  de  informação,  representação  da  informação,  memória

institucional,  documentação,  padrões  de  documentos,  documentos  digitais,  processo  e

processo eletrônico,10 classificação de documentos, fontes de informação, acervo documental,

arquivometria,  espaços  de  memória,  análise  tipológica,  memoriais,  preservação  digital,

registros documentais,  gestão da informação, instituições de memória,  memorial,  acesso à

informação,  acesso  a  informações,  preservação  da  memória,  custódia,  transparência,

esquecimento,  informação  registrada,  fluxo  de  informação,  produtor  de  informações,

metadados,  políticas  públicas  de  informação,  recursos  de  informação,  recuperação  da

informação,  tratamento  da  informação,  informação  para  tomada  de  decisão,  análise

documentária,  gestores  de  informação,  cultura  informacional,  profissional  da  informação,

profissionais  da  informação,  produção  documental,  diplomática,  gestão  do  conhecimento,

regimes e dispositivos de informação, organização e acesso, unidades de memória,  fluxos

documentais,  silêncios,  publicização  da  informação,  patrimônio  documental,  certificação

digital,  informação  e  sociedade,  nichos  informacionais,  segurança  da  informação,  legado,

suporte digital, escrita de si, uso da informação, mediação da informação, competência em

informação,  mediação  da  informação,  representação  temática,  vocabulário  controlado,

9 Nos casos em que os campos eleitos continham informações muito amplas, foi necessário recorrer ao sumário para
verificação da ocorrência dos termos.

10 Entendendo processo como “Conjunto de documentos oficialmente reunidos no decurso de uma ação administrativa ou
judicial,  que  constitui  uma  unidade  de  arquivamento.”  (DICIONARIO  BRASILEIRO  DE  TERMINOLOGIA
ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 138).
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usuário,  disseminação  da  informação,  memória  organizacional,  disponibilidade  de

documentos, informação especializada, guarda permanente e valor probatório.

Em resumo, essa parte do processo foi realizada em duas fases e formou dois grupos

distintos:

• Primeira – identificação de todos os trabalhos que continham os termos selecionados

no  título  e  dos  que  abordavam  assuntos  pertinentes  à  arquivologia,  mas  não

apresentavam no título os termos definidos a priori.11

• Segunda – identificação, a partir das palavras-chaves e do resumo, daqueles trabalhos

que abordavam assuntos pertinentes à arquivologia para sua consideração e integração

à listagem ou descarte. 

Esses procedimentos geraram uma listagem de 355 teses e dissertações com temáticas

arquivísticas,  produzidas  em  14  programas  nacionais  de  pós-graduação  em  ciência  da

informação, com datas entre 1972 e 2019/1, as quais estão identificação por local de coleta no

apêndice A. 

A formação e titulações dos autores e orientadores também foi analisada com base nas

identificações dos nomes feita a partir do CT&D e dos RIs/BDs e nas informações disponíveis

na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

(CNPQ).  Foram  utilizados  gráficos  e  tabelas  como  recurso  para  representação  das

informações obtidas.

Os  trabalhos  foram  analisados  comparativamente  quanto  à  quantidade  e  sua

localização (CT&D e RIs/BDs). A classificação para agrupar os temas dos trabalhos tem base

na  mesma  classificação  de  eventos  arquivísticos  adotada  por  Marques  (2007).  A autora

recorreu às  tipologias  dos  campos de pesquisa em arquivologia  organizadas  por  Couture,

Martineau e  Ducharme (1999).  Esses autores  chegaram a nove tipologias,  de uma síntese

representativa,  como afirmam, dos trabalhos de outros  autores  que escreveram sobre esse

assunto. São elas:

1. Objeto  e  finalidade  arquivística –  arquivos  enquanto  objeto  de  intervenção

(informação/documento/arquivos),  finalidade  (conservação,  acesso,  eficácia  administrativa

etc.) e utilidade dos arquivos.

2. Arquivos  e  sociedade  – papel  social  e  lugar  do  arquivista  na  sociedade;

arquivística, enquanto disciplina; arquivística, enquanto profissão.

11 A opção de trabalhar em duas fases veio da necessidade de abrir cada registro das listagens geradas no CT&D e nos
RI/BDs para acessar os resumos e palavras-chaves.



27

3. História dos arquivos e da arquivística – história dos arquivos; desenvolvimento

dos princípios e das bases da arquivística.

4. Funções arquivísticas – produção, avaliação, aquisição, classificação, descrição,

conservação e difusão.

5. Gestão  dos  programas  e  dos  serviços  de  arquivo  –  teoria  e  prática  das

organizações; planificação e avaliação dos programas; gestão, marketing e relações públicas.

6. Tecnologias  –  informática  aplicada  aos  arquivos;  sistemas  de  informação,

telecomunicações e redes.

7. Suportes e tipos de arquivos – arquivos audiovisuais, eletrônicos, iconográficos e

textuais; microformas e outros suportes ou tipos de arquivos.

8. Meio  profissional  dos  arquivos  –  instituições  governamentais;  instituições  de

ensino e pesquisa; instituições religiosas; outras instituições.

9. Problemas  particulares  relativos  aos  arquivos  –  ética;  acesso  à  informação  e

proteção à vida privada; outros.

Cabe ressaltar que a tipologia 8, Meio profissional dos arquivos, não foi considerada

por entendermos que, na análise dos títulos e resumos, todos as outras tipologias poderiam ser

associadas a alguma instituição,  caso ela estivesse detalhada nesses campos de análise. E,

dessa forma, o quantitativo total de trabalhos identificados na tipologia 8 poderia se traduzir

em alguma relevância  quando na verdade, sua ocorrência resultaria apenas da identificação

dos campos empíricos presentes nos títulos e resumos das teses e dissertações examinadas.

Os 355 trabalhos identificados foram enquadrados em uma ou mais das tipologias

acima. O resultado final dos trabalhos de acordo com a classificação proposta poderá ser visto

na  seção  6.  Diante  do  comparativo  dos  totais  das  ocorrências  das  tipologias  dentro  do

universo  analisado,  foi  estabelecido  que  as  tipologias  com menos identificações e  menos

interfaces  identificadas,  abaixo  de  10  ocorrências, contemplam  campos  de  pesquisa  da

arquivologia com temáticas ainda pouco exploradas.

2.1 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS: A PESQUISA CIENTÍFICA NA PÓS-

GRADUAÇÃO

González de Gómez (2003a) afirma que a pós-graduação pode ser caracterizada por

uma dupla  estrutura  de  finalidades:  formação de  competências  específicas  e  produção de

conhecimentos  científicos.  Marteleto  (2009)  distingue  ainda  dois  tipos  de  pesquisa  –  a

realizada nas universidades e institutos de pesquisa, nos quais se encontram os programas de
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pós-graduação,  e  a  pesquisa  realizada  por  profissionais  em  suas  práticas  em  serviços  e

sistemas de informação especializados. 

Reconhece-se a importância da dupla estrutura de finalidades da pós-graduação e dos

dois tipos de pesquisa. Por questões referentes à delimitação do trabalho proposto, nosso foco

está voltado para a finalidade de produção de conhecimento científico a partir dos programas

de  pós-graduação.12 Nesse  sentido,  entende-se  como  justificativa  da  existência  da  pós-

graduação  sua  destinação  à  produção  de  conhecimento  através  da  pesquisa  articulada  à

formação de novos pesquisadores (SEVERINO, 2009). 

Campello (2000) explica que programas de pós-graduação  stricto sensu  tem como

objetivo a preparação para o exercício do magistério superior; além de formar pesquisadores e

profissionais  qualificados.  No Brasil,  além do cumprimento das  disciplinas  referentes  aos

cursos, é necessária a produção de trabalhos formais de pesquisa – dissertações e teses – para

a obtenção dos títulos de mestre e doutor respectivamente. 

As dissertações e teses configuram, em nosso contexto, registros documentados e
formalmente elaborados com perfil de relatórios científicos, de natureza dissertativa
e monográfica, dos resultados das pesquisas realizadas respectivamente nos cursos
de  mestrado  e  de  doutorado.  Espera-se,  no  entanto,  da  tese  de  doutorado  uma
contribuição suficientemente original a respeito do tema pesquisado, representando
um avanço na área. O mestrado, tratando-se, em nosso contexto, de trabalho ainda
vinculado  a  uma  fase  de  formação  científica,  sendo  um  exercício  diretamente
orientado, primeira manifestação de trabalho pessoal sistemático de pesquisa, admite
trabalhos sob a forma de monografias de base, trabalhos de sistematização de ideias.
(SEVERINO, 2009, p. 24)

Além disso, Assis (2015, p. 61) assinala que as teses e dissertações podem funcionar

como:

[…] indicadores relevantes para a avaliação, sobretudo, da produção dos programas
de pós-graduação, da qualidade das pesquisas científicas desenvolvidas por esses
programas,  dos professores  quanto  à  modalidade  de  orientação,  possibilidade  de
mensuração  quantitativa  das  áreas  de  conhecimento  e  quanto  à  análise  de
transferência  da  informação,  uma  vez  que  a  pesquisa  final  de  uma  tese  e/ou
dissertação dá margem para a geração de uma nova pesquisa científica.  (ASSIS,
2015, p. 61)

É a partir da pesquisa que o conhecimento científico é construído e sistematizado e

pode-se  prosseguir  na  busca  de  aprimoramento  e  de  debates  sobre  questões  existentes  e

pertinentes a cada disciplina, assim como nas reflexões sobre questões emergentes dentro de

cada uma delas. No entanto, para ser considerado científico, o trabalho desenvolvido pelo

pesquisador  precisa  ser  validado  por  outros  pesquisadores  (MUELLER,  2007).  Essa

12 Ressalta-se que, nessa delimitação, não importa quais sejam as motivações que estejam no plano de fundo da realização
das pesquisas, seja qualificação docente ou profissional, para atuação fora da esfera acadêmica.
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aprovação, de acordo com Mueller (2007), ocorre em dois momentos: na avaliação prévia

para a publicação e após a publicação, se aprovado na etapa anterior. No caso das teses e

dissertações, a avaliação prévia é feita pela banca. Mueller (2007, p. 128) ressalta, entretanto,

que

[…]  para  a  ciência  avançar  não  basta  que  o  conhecimento  seja  publicado.  É
necessário que os conteúdos publicados sejam lidos, e para que isso possa ocorrer é
preciso que sejam noticiados e tornados acessíveis. O que exige entendimento de
todo  o  processo  de  produção  e  comunicação  da  informação.  Está  no  centro  de
interesse  e  de  ação  da  Ciência  da  Informação  no  que  se  refere  à  comunicação
científica. 

Distintas atividades de comunicação entre pesquisadores estão inseridas na produção

da literatura científica de uma área. De acordo com suas características, essas comunicações

podem  ser  enquadradas  em  formais  e  informais  a  partir  dos  canais  de  divulgação  que

utilizam.13 Na primeira categoria, encontram-se as publicações que utilizam os canais formais

(também  conhecidos  como  literatura  branca),  com  divulgação  e  acesso  mais  amplo,

destacando-se os artigos pulicados em periódicos científicos como os mais importantes para

as ciências (MUELLER, 2000). Já a segunda categoria, utiliza os canais informais (também

conhecidos  como  literatura  cinzenta),  com  a  produção  de  poucos  exemplares,  pouca

circulação e acesso limitado, uma vez que na sua elaboração o fator de comercialização não é

levado em conta (GOMES; MENDONÇA; SOUZA, 2000), como os relatórios de pesquisa,

por exemplo. 

Ainda que em classificações  distintas,  esses  tipos  de publicações  funcionam como

meio  de  comunicação  e  divulgação  da  ciência  e  “Cada  um deles  desempenha  um papel

próprio como instrumento de comunicação científica, servindo a propósitos diferentes, que se

complementam.”  (MUELLER;  CAMPELLO;  DIAS,  1996,  p.  1).  As  dissertações  e  teses

correspondem  a  produções  que  estão  fora  dos  sistemas  de  publicação  e  distribuição

comerciais e, portanto, fazem parte dos canais informais (literatura cinzenta).

2.2 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS: DIFICULDADES E LIMITAÇÕES

A opção  de  busca  pelo  CT&D e pelos  RIs/BDs permitiu  o  contato  com distintas

organizações e interfaces de disponibilização dos trabalhos científicos que, em muitos casos,

se  revelaram  como  uma  dificuldade  técnica  na  coleta  das  informações  e  consequente

13 De acordo com Targino (2000), a divisão em canais de comunicação formais e informais é a mais utilizada na atualidade,
mas  existem críticas  a essa classificação. Lievrouw (1992 apud TARGINO, 2000), por exemplo, argumenta que tal
divisão privilegia a produção dos documentos em relação aos aspectos comportamentais do processo de comunicação.
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ampliação do tempo dedicado a essa atividade. Como foram fatores que tiveram influência

direta sobre a experiência da pesquisa e sendo a disponibilização da produção científica uma

das questões inerentes ao surgimento da ciência da informação, decidiu-se por descrevê-las a

seguir. 

Embora o levantamento no CT&D permita a busca de todos os trabalhos das pós-

graduações  num  mesmo  local,  algumas  das  características  próprias  da  construção  dessa

plataforma tiveram influência  nos  resultados  obtidos  no  levantamento.  Tendo  sido  criada

como uma base referencial, de início, a consulta podia ser feita por título, autor e palavras-

chaves. A partir de 2013, na mesma época de implantação da Plataforma Sucupira, houve uma

atualização  dessa  base  de  dados  para  uma  tecnologia  mais  avançada,  permitindo  a

possibilidade de busca também pelos campos resumo, biblioteca, linha de pesquisa, área de

conhecimento,  programa,  agência  financiadora  e  nível  (CAPES,  2019a).  Dessa  forma,  é

necessário  assinalar  que  os  trabalhos  anteriores  a  2013  não  tinham  seus  registros  tão

detalhados quanto aqueles que foram inseridos a partir da atualização.

Durante a identificação dos trabalhos a partir das listagens geradas por PPGCIs no

CT&D, houve casos em que o título da tese ou da dissertação deixava dúvida quanto a tratar-

se ou não de um trabalho com temática arquivística e fazia-se necessário verificar as palavras-

chaves ou resumo, de acordo com a metodologia de trabalho desenhada. Tal etapa não foi

possível  de  ser  realizada  nos  trabalhos  anteriores  a  2013,  sinalizados  no  CT&D  como

“Trabalho anterior à Plataforma Sucupira.” Isto posto, caso essas teses ou dissertações não

pudessem ter esses outros campos analisados a partir da sua localização nos RIs/BDs, elas

foram desconsideradas.

Verificou-se casos em que os nomes dos programas estavam com grafias distintas na

opção de filtro por programa de pós-graduação.14 Isso também ocorreu em relação ao nome

das instituições de origem dos programas. Nessas situações, além de considerar os trabalhos

agrupados nos dois conjuntos, foi necessário comparar os grupos para eliminar a possibilidade

de se tratarem de registros duplicados. 

Em alguns casos,  foi possível observar que o título de um mesmo trabalho possuía

diferenças entre as descrições apresentadas no CT&D e nos RIs/BDs. Nesses casos, também

foi necessário acessar o documento original para consulta ao título correto direto na fonte. A

divergência  também  ocorreu  em  relação  à  data  de  alguns  trabalhos.  Nesses  casos,  o

procedimento  foi  o  mesmo  da  situação  anterior  – consultar  o  documento  original  para

verificação da data correta.

14 A diferença de grafia refere-se ao nome por extenso e abreviado.
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Como  havia  programas  de  pós-graduação  em  ciência  da  informação  a  serem

considerados  na  pesquisa  que  originalmente  eram  programas  de  pós-graduação  em

biblioteconomia, optou-se examinar somente os trabalhos produzidos a partir dessa alteração.

Nesses casos, o filtro por programa de pós-graduação em ciência da informação do CT&D

não foi efetivo, uma vez que retornava também trabalhos dos anos em que o programa ainda

era  identificado  como  em  biblioteconomia.  Para  superar  essa  dificuldade,  foi  necessário

aplicar um filtro a mais (ano)15 não utilizado para os demais programas. 

Dificuldades e limitações também ocorreram no processo de levantamento das teses e

dissertações a partir dos RIs/BDs:

• Gerar  listagens  a  partir  da busca no repositório e  copiar  e  colar  os resultados  das

pesquisas  em planilhas  do  editor  de  planilhas  nem sempre  foi  possível, porque  o

conteúdo  vinha  agregado  à  formatação  original  da  página web do  repositório,

impedindo sua manipulação. Nesses casos, a saída foi abrir o detalhamento de cada

registro para cópia dos campos necessários.

• Ausência do agrupamento e da consequente falta de opção de busca por programas de

pós-graduação. Houve caso em que os trabalhos estavam agrupados somente por área

de pesquisa do programa, o que demandava ter  previamente essa informação. Para

acessar os trabalhos, foi realizada pesquisa na página  web do programa em questão

para descobrir as vinculações acadêmico-institucionais.

• Ausência  de  possibilidade  de  busca  e  organização  dos  critérios  por  campos

específicos, como data, por exemplo.

• Identificação de todos os trabalhos como tese,  o que gerou a necessidade de abrir

documento  a  documento  para  constatar  se  era  uma  produção  de  mestrado  ou  de

doutorado.

• Opção de busca vinculada à sigla dos departamentos que abrigam os cursos, o que

requer um conhecimento prévio das estruturas acadêmicas da instituição específica.

Nesse caso, também foi necessário consultar a página web do programa.

• Duplicidade de estruturas de agrupamento, como diferentes nomes para o que deveria

ser  a  mesma  coleção  (por  exemplo,  Pós-graduação  em  ciência  da  informação  e

Programa de pós-graduação em ciência da informação), levando a uma dispersão do

conteúdo disponível.

15 No filtro por ano, foram marcados aqueles em que o programa estava sob a denominação de programa de pós-graduação
em ciência da informação.



32

• Presença  conjunta  do  nome do  autor  e  do(s)  orientador(es)  no  campo  autor, sem

distinção entre eles, levando à necessidade de abrir o documento para identificação, a

partir da parte pré-textual do trabalho.

• Listagem gerada a partir dos critérios de busca não permitia a leitura de todo o título,

que simbolizava com “…” que havia continuidade. Dessa forma, foi necessário entrar

registro a registro para ter acesso ao título completo.

• Duplicação e, em alguns casos, triplicação dos registros, gerando uma diferença entre

o total encontrado no RI/BD e o total final analisado.

• Dificuldade  para  acessar  todos  os  registros  da  listagem  por  limitação  técnica  do

repositório,  que  mostrava  mensagem  de  erro  ao  se  tentar  avançar  para  a  página

seguinte. A saída foi gerar a listagem em ordem crescente e decrescente de data do

trabalho e não considerar os anos repetidos.

• Erros de redirecionamento ao se tentar organizar a listagem obtida na busca de forma

crescente ou decrescente.

• Falta  de  padrão  nas  entradas  das  datas,  o  que  não  permitia  a  correta  ordenação

cronológica.

Entende-se a descrição dos problemas encontrados durante a pesquisa como pontos

onde há a necessidade de aperfeiçoamento no que se refere à organização para o acesso da

produção científica.  A identificação de tais problemas pode vir auxiliar em sua resolução,

facilitando as pesquisas futuras e melhorando os resultados das buscas.
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3 O CAMPO E AS RELAÇÕES

3.1 O CAMPO

Dentro  do  modelo  vigente  de  organização  do  conhecimento  científico,  julga-se

relevante explicitar as possibilidades de relacionamentos disciplinares não só para entender o

que caracteriza a interdisciplinaridade, tão difundida como caráter intrínseco da ciência da

informação,  como  expôr  outras  possibilidades  de  ligações  disciplinares  existentes  e

relacionadas a essa área. Mesmo nos casos em que se consideram duas disciplinas específicas,

como exemplo a arquivologia e a ciência da informação, distintos autores podem identificar

diferentes possibilidades de relações disciplinares entre ambas. Há ainda aqueles que nem

consideram qualquer tipo de relacionamento entre elas, por não visualizarem a arquivologia

como uma disciplina.

A caracterização do campo científico será útil para entender os mecanismos que atuam

na delimitação da ciência da informação. É sobre tais aspectos que incidem mais fortemente

as críticas ao seu caráter interdisciplinar e para os quais uma visão generalizada, naturalizada

e acrítica dessa marcada condição pode vir a desconsiderar. Importa ressaltar que os mesmos

atributos  utilizados  para  a  justificativa  de  uma  metodologia,  prática  e/ou  epistemologia

interdisciplinar são questionados.

Autor  muito  recorrido  em  trabalhos  das  ciências  sociais  que  abordam  o  campo

científico, BOURDIEU (1983, p. 122) esclarece que o universo das ciências,

[…]  enquanto  sistema de  relações  objetivas  entre  posições  adquiridas  (em lutas
anteriores), é o lugar, o espaço de jogo de uma luta concorrencial. O que está em
jogo especificamente nessa luta e o monopólio da autoridade científica definida, de
maneira inseparável, como capacidade técnica e poder social; ou, se quisermos, o
monopólio da competência científica, compreendida enquanto capacidade de falar e
de  agir  legitimamente  (isto  e,  de  maneira  autorizada  e  com  autoridade),  que  é
socialmente outorgada a um agente determinado. 

Um campo científico é aquele que abrange determinada área do saber,  a qual  tem

legitimidade  técnica  e  social  sobre  uma  temática  e  que  confere  autoridade  científica  a

determinados agentes,  ou seja,  competência científica aos pesquisadores em suas áreas de

estudo.  Essa  autoridade  é  um  tipo  de  capital  social  que  assegura  um  poder  sobre  os

mecanismos constitutivos do campo.

Souza e Dias (2011, p. 56) explicam que o processo de consolidação epistemológica,

ou de autonomia do campo, de acordo com Bourdieu (1983), “[…] implica, ao mesmo tempo,
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a integração dos elementos constituintes do campo e o estabelecimento de relações com áreas

e/ou campos do conhecimento circunvizinhos, considerando os diversos contextos em que

essas relações se realizam.”

Pressupor o campo científico como espaço de lutas é entender seu funcionamento a

partir  de interesses específicos.  “A forma que reveste  a luta  inseparavelmente científica e

política pela legitimidade depende da estrutura do campo, isto é, da estrutura da distribuição

de  capital  específico  de  reconhecimento  científico  ente  os  participantes  da  luta.”

(BOURDIEU,  1983, p.  134).  Dessa forma,  não é  possível  separar  a dimensão puramente

política  dos  conflitos  pela  dominação  do  campo  científico,  assim  como  não  é  possível

considerar somente as determinações puramente intelectuais (BOURDIEU, 1983).

Importante ressaltar que as relações de força entre os protagonistas em luta, agentes ou

instituições, definem a estrutura de um campo científico a cada ciclo. Essa estrutura, formada

nessas relações e apoiada no capital  científico,  subsidia as transformações do campo e se

manifesta  em  estratégias  de  conservação  ou  subversão  do  que  ele  mesmo  produz

(BOURDIEU, 1983). 

Alinhando as argumentações a respeito da interdisciplinaridade com as características

acima, identificando espaços internalizados de luta, de reconhecimento da importância social

de  determinado  campo  científico  e  de  certa  autoridade  e  reconhecimento  dos  agentes

envolvidos  (pesquisadores  dominantes/novatos  e  instituições),  parece  fazer  sentido  a

argumentação de que uma das dificuldades para superação do modelo de hiperespecialização

do conhecimento se apresenta a partir de certa “[...] rigidez das fronteiras disciplinares, que

são mantidas com o desenvolvimento de linguagens e técnicas próprias que cada disciplina

desenvolve no seu interior, o que, em muitos casos, inviabiliza o diálogo e o entendimento

com outras áreas.” (BICALHO; OLIVEIRA, 2005, p. 2). 

Acrescentamos que essas linguagens e técnicas próprias podem ser interpretadas como

instrumentos de validação e reconhecimento do capital social de legitimidade e dominância

dos pesquisadores dentro de seu campo específico e em relação aos demais campos – “aquele

que faz apelo  a  uma autoridade exterior  ao  campo só pode atrair  sobre si  o  descrédito.”

(BOURDIEU, 1983, p. 127).

Japiassu (1976) argumenta que as pesquisas interdisciplinares adquirem estatuto de

mudança e, como toda mudança, produzem reações de defesa, uma vez que suscitam ideias a

que  os  especialistas  não  teriam  acesso,  caso  se  mantivessem  isolados  em  suas  áreas.

Consequentemente,  o  desenvolvimento de pesquisas desse tipo enfrentarão resistência  por

parte dos especialistas e das instituições de ensino “que freiam seu desenvolvimento ou que só



35

fazem uso dele na medida em que não colocam em questão a antiga repartição epistemológica

do saber.” (JAPIASSU, 1976, p. 99).

3.2 INTERDISCIPLINARIDADE

Abordar o movimento interdisciplinar tem considerável importância para este trabalho,

pois pressupõe o reconhecimento da fragmentação da ciência e a aceitação de que os campos

disciplinares envolvidos nesse movimento se percebem, se reconhecem e comunicam suas

fragilidades  (SANTOS  NETO,  et  al.,  2017).  Essa  abordagem  torna-se  responsável  pelo

movimento de redimensionamento teórico das ciências e dos hábitos de pesquisa (FAZENDA,

1995).

De  acordo  com  a  literatura,  para  que  a  interdisciplinaridade  possa  ocorrer  e,

consequentemente,  para  que  haja  o  aprofundamento  e  a  construção  de  um conhecimento

incremental  são  necessárias  negociações,  esforços  e  desconstruções  –  afinal,  envolve

monopólios de conhecimento e espaços de conflitos. “Na interdisciplinaridade, apropria-se e

socializa-se ao mesmo tempo, é uma via de mão dupla, caso contrário seria uma pluri ou

multidisciplinaridade.” (SANTOS NETO et al., 2017, p. 31).

Para  Morin  (2005),  a  proposta  de  novos  relacionamentos  disciplinares,  como  a

interdisciplinaridade  e  a  transdisciplinaridade  entre  as  ciências,  emerge  como  abordagem

transgressora das barreiras que compartimentam as disciplinas científicas e impedem não só

que  os  problemas  já  existentes  sejam  abordados  em  sua  totalidade,  como  também

impossibilitam  a  estrutura  científica  tradicional  de  dar  conta  de  objetos  cada  vez  mais

complexos, os quais vêm aparecendo nas últimas décadas por conta  de  questões próprias e

características de tal período. Ainda de acordo com Morin (2005), os saberes fragmentados

em disciplinas são cada vez mais inadequados para dar conta de realidades ou problemas

gradualmente  mais  “polidisciplinares,  transversais,  multidimensionais,  transnacionais,

globais, planetários.” (MORIN, 2005, p. 13). 

“Não que o complexo,  ou que  a  complexidade  sejam uma novidade […]”,  afirma

Pombo (2010).  Para  essa  autora  o  mundo  sempre  foi  complexo  e  parece  resistir  ao  seu

retalhamento disciplinar. A novidade do olhar proposto para a ciência nas últimas décadas

residiria na capacidade de abertura para aceitar e enfrentar o complexo, sem entendê-lo como

irregular ou confuso (POMBO, 2010).
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Um dos autores a quem recorrem os pesquisadores da temática da interdisciplinaridade

no Brasil é Hilton Japiassu.16 Em 1976, ele publica o livro Interdisciplinaridade e Patologia

do saber, tido como a primeira obra significativa a respeito da interdisciplinaridade no Brasil,

de acordo com Fazenda (1995). Para explicar do que se trata a interdisciplinaridade, Japiassu

afirma ser necessário entender primeiramente os conceitos vizinhos. Ao se referir à disciplina,

utiliza-a como sinônimo de ciência e define disciplinaridade como “conjunto sistemático e

organizado de conhecimentos que apresentam características próprias nos planos de ensino,

da formação, dos métodos e das matérias;  esta exploração consiste em fazer surgir  novos

conhecimentos que se substituem aos antigos.” (JAPIASSU, 1976, p. 72).

Em relação ao termo multidisciplinar, considera seu uso inadequado, porque consiste

em  estudar  um  mesmo  objeto  sob  diferentes  ângulos  e  isso  não  implicaria  nenhuma

modificação ou enriquecimento para as áreas envolvidas (JAPIASSU, 1976). O conceito de

pluridisciplinar revelaria também um agrupamento de disciplinas, visando a construção de um

sistema disciplinar  de  um só  nível,  mas  mantendo  os  objetivos  distintos,  ainda  que  com

margem para cooperação. Tanto o tipo de pesquisa multidisciplinar quanto o pluridisciplinar

implicam  somente  no  “apelo  a  especialistas  de  duas  ou  mais  disciplinas:  basta  que

justaponham o resultado de seus trabalhos, não havendo integração conceitual, metodológica

etc.” (JAPIASSU, 1976, p. 74).

Quadro 1 – Graus sucessivos de cooperação e de coordenação crescente das disciplinas, por Japiassu (1976)

Descrição geral Tipo de sistema Configuração

MULTIDISCIPLINARIDADE:
Gama de disciplinas que propomos 
simultaneamente, mas sem fazer 
aparecer as relações que podem 
existir entre elas.

– Sistema de um só nível e de 
objetivos múltiplos

– Nenhuma cooperação

PLURIDISCIPLINARIDADE: 
Justaposição de diversas disciplinas 
situadas geralmente no mesmo nível
hierárquico e agrupadas de modo a 
fazer aparecer as relações existentes
entre elas

– Sistema de um só nível e de 
objetivos múltiplos

– Cooperação, mas sem 
coordenação

16 Hilton Japiassu manifestou seu interesse pelos conceitos da transdisciplinaridade e da interdisciplinaridade desde a década
de 1970 quando fez um curso com Jean Piaget. É considerado um dos maiores teóricos brasileiros sobre o tema, “[…]
construindo o movimento contrário à fragmentação no processo de ensino e defendendo a completude da união das
disciplinas e a interação dos atores dos professores.” (CARNEIRO, 2015, P. 44). 
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Descrição geral Tipo de sistema Configuração

INTERDISCIPLINARIDADE:
Axiomática comum a um grupo de 
disciplinas conexas e definida no 
nível hierárquico imediatamente 
superior, o que introduz a noção de 
finalidade.

 
– Sistema de dois níveis de 
objetivos múltiplos

– Coordenação precedendo do nível
superior

TRANSDISCIPLINARIDADE:
Coordenação de todas as disciplinas
do sistema de ensino inovado sobre 
a base de uma axiomática geral.

– Sistema de níveis e objetivos 
múltiplos

– Coordenação com vistas a uma 
finalidade comum dos sistemas

Fonte: Japiassu (1976, p. 73-74).

Já  a  interdisciplinaridade,  em  contraposição,  refere-se  a  uma  metodologia,  a  um

processo, e “caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de

interação real das disciplinas, no interior de um projeto específico de pesquisa.” (JAPIASSU,

1976,  p.  74).  Segundo  o  autor,  o  espaço  interdisciplinar  apresenta  como  atributos  a

reciprocidade de intercâmbios e a superação das fronteiras disciplinares e um ponto de vista

parcial e limitado da realidade.

Japiassu não considera a interdisciplinaridade como o único método científico capaz

de  resolver  todos  os  problemas,  como  também  não  acredita  ser  possível  elaborar  uma

verdadeira teoria interdisciplinar, pelo menos não num futuro próximo. Isso porque, para sua

efetivação, dentre outras coisas, é requerido um novo tipo de profissional, capacitado a partir

de uma formação e de uma pedagogia baseadas nessa nova concepção e, portanto, exigindo a

existência de instituições preparadas para oferecer tal tipo de capacitação (FAZENDA, 1995).

Sobre o termo transdisciplinar, Japiassu (1976) afirma ter sido cunhado por Piaget. Ele

representaria um grau mais elevado de integração do conhecimento, que não se contentaria

com interações de reciprocidade entre as pesquisas especializadas e as ligações se dariam num

sistema total livre das fronteiras disciplinares. 

A  fim  de  reduzir  as  possibilidades  de  entendimento errôneo,  já  que  o  termo

interdisciplinaridade  pode  apresentar  distintas  significações,  esse  autor  reúne  os  tipos  de

interdisciplinaridade em dois grandes grupos e os explica: 
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O primeiro receberá o nome de interdisciplinaridade linear ou ‘cruzada’.  trata-se
apenas  de  uma  forma  mais  elaborada  de  pluridisciplinaridade,  as  disciplinas
permutam informações,  mas não há reciprocidade e a cooperação metodológica é
quase nula. As disciplinas que fornecem informação a outra, fazem-no a título de
auxiliares,  permanecendo  em  relação  a  essas  numa  posição  de  dependência  ou
subordinação. O segundo tipo recebe o nome de interdisciplinaridade ‘estrutural’. Ao
entrar  num  processo  interativo,  duas  ou  mais  disciplinas  ingressam,  ao  mesmo
tempo,  num  diálogo  em  pé  de  igualdade.  Não  há  supremacia  de  uma  sobre  as
demais.  As trocas  são recíprocas.  O enriquecimento é mútuo.  São colocados em
comum axiomas, conceitos fundamentais e métodos. Entre elas há uma espécie de
fecundação  recíproca  que,  quase  sempre,  dá  origem a  uma nova disciplina  […].
Trata-se de um tipo de interdisciplinaridade que não se efetua por simples adição
nem  tampouco  por  mistura.  O  que  há  é  uma  combinação  de  disciplinas,
correspondendo ao  estudo de  novos  campos  de  problemas,  cuja  solução  exige  a
convergência de várias disciplinas em vista de levar a efeito uma ação informada
eficaz. (JAPIASSU, 1976, p. 81, grifo no original)

Fazenda  é  uma  pesquisadora  brasileira  que  tem  como  linhas  de  pesquisa

interdisciplinaridade  e  educação,  com estudos  a  respeito  da  interdisciplinaridade  desde  a

década  de  1970.17 Atualmente,  entre  outras  atividades,  coordena  o  Grupo  de  Estudos  e

Pesquisas em Interdisciplinaridade (GEPI),  criado em 1981 e filiado ao CNPq e a  outras

instituições. Entre tantas publicações de sua autoria, o título Interdisciplinaridade: História,

teoria e pesquisa (1995) permite localizar um panorama a respeito da interdisciplinaridade

nos anos de 1970, 1980 e início de 1990. O livro traz um paralelo sobre a reflexão a respeito

da  interdisciplinaridade  no  mundo  e,  em  específico,  no  Brasil,  permitindo  assim  sua

contextualização. 

A apresentação  por  décadas  é  um  fracionamento  e  uma  simplificação  para  fins

didáticos, explica a autora.  De modo geral,  a década de 1970 pode ser identificada como a

década da estruturação conceitual básica  da interdisciplinaridade,  na  era apresentada como

uma palavra difícil de ser pronunciada, traduzida e decifrada.  Foi um período marcado pela

construção epistemológica e pela busca de uma explicitação filosófica e de uma definição de

interdisciplinaridade.  A década  de  1980 é  caracterizada  pela  explicitação  de  contradições

epistemológicas decorrentes da construção do movimento interdisciplinar, pela busca de uma

diretriz sociológica e tentativas de explicitação de um método para a interdisciplinaridade.

Nos  anos  de  1990,  ocorre  a  tentativa  de  construir  uma  nova  epistemologia  própria  da

interdisciplinaridade,  a busca por um projeto antropológico e o início da construção de uma

teoria da interdisciplinaridade (FAZENDA, 1995). 

17 Sua dissertação de mestrado, de 1978, visava investigar as proposições sobre interdisciplinaridade na época das reformas
do ensino no Brasil, com foco nas conceituações. Apos levantamento de toda a bibliografia existente a respeito no
período, investigou a legislação do ensino e constatou “descaso, falta de critério, de informações e perspectivas que
subsidiavam a implementação do projeto reformista da educação na década de 1970.” (FAZENDA, 1995, p. 26).



39

Faz-se  necessário  também  entender  de  que tipo  de  interdisciplinaridade  se  está

falando. Existe  a científica,  a profissional  e  a escolar,  pois para cada um desses tipos há

variações e deve-se ter cuidado ao trabalhar em cada uma dessas dimensões (FAZENDA,

2012).

Para  chegar  a  uma  definição  atualizada  de  interdisciplinaridade,  Fazenda  (2011)

analisa  as  diversas  denominações  e  entendimentos  a  respeito  de  tal  termo  presentes  na

literatura  internacional.  Examina  documentos  de  eventos  sobre  a  problemática  e  reúne

definições elaboradas por Guy Michaud, H. Heckhausen, M. Boisot e Jantsch. É da análise

das visões particulares apresentadas que a autora constrói a sua própria, admitindo, tal qual

Japiassu, que existe gradação entre os conceitos de pluri e multi, inter e transdisciplinaridade,

sob os quais são estabelecidos os tipos de coordenações entre as disciplinas. 

Para os primeiros, entende que "Em nível de multi e de pluridisciplinaridade, ter-se-ia

uma atitude  de  justaposição de conteúdos de  disciplinas  heterogêneas  ou a  integração de

conteúdos  numa  mesma  disciplina,  atingindo-se  quando  muito  o  nível  de  integração  de

métodos,  teorias  ou  conhecimentos  (FAZENDA,  2011,  p.  70).  No  que  se  refere  à

interdisciplinaridade, Fazenda (2011, p. 70, grifos no original) explica:

[…] ter-se-ia uma relação de reciprocidade, de mutualidade, ou melhor dizendo, um
regime de copropriedade que iria possibilitar o diálogo entre os interessados. Neste
sentido,  pode  dizer-se  que  a  interdisciplinaridade  depende  basicamente  de  uma
atitude. Nela a colaboração entre as diversas disciplinas conduz a uma interação, a
uma  intersubjetividade  como  única  possibilidade  de  efetivação  de  um  trabalho
interdisciplinar.

Sobre a transdisciplinaridade, a autora a define, no entanto, sem deixar de abordar a

crítica da possibilidade de efetivação de tal  ordenamento a  partir  de Gusdorf (1977 apud

FAZENDA, 2011):18

O nível da transdisciplinaridade, como evoca a própria nomenclatura, seria o nível
mais  alto  das  relações  iniciadas  nos  níveis  multi,  pluri  e  inter.  Trata-se  de  um
‘sonho’, no dizer de Piaget, mais que de uma realidade. Gusdorf critica sobremaneira
esta postura, pois, ao enunciar-se a ideia de uma transcendência, pressupõe-se a de
uma instância científica capaz de impor sua autoridade às demais disciplinas. Este
caráter  impositivo  da  transdisciplinaridade  negaria  a  possibilidade  do  diálogo,
condição sine qua non para exercício efetivo da interdisciplinaridade. (FAZENDA,
2011, p. 70, grifo no original)

18 GUSDORF, G. Passé, présent, avenir de la recherche interdisciplinaire, Rev. Int. Sc. Soc., vol. XXIX, Unesco, 1977.



40

Tendo interdisciplinaridade e unidade da ciência como uma de suas áreas de interesse,

Olga  Pombo reúne livros  e  diversos  artigos  de  sua  autoria  que tratam das  temáticas.  Na

tentativa de elaborar uma proposta de definição para  o termo interdisciplinaridade, Pombo

(2008)  propõe  partir  do  radical  comum  às  outras  possibilidades  de  relacionamentos

disciplinares (multi, pluri e transdisciplinar) que se aproximam do termo. Dessa forma, inicia

pela definição de disciplina, que se constitui em novo elemento de dispersão, segundo autora,

porque tal termo tem, no mínimo, três significados distintos: disciplina como ramo do saber

(sociologia, psicologia, biologia etc), como subcampo das disciplinas (psicologia do trabalho,

química inorgânica etc.) ou como “conjunto de normas ou leis que regulam uma determinada

actividade ou o comportamento de um determinado grupo: a disciplina militar, a disciplina

automobilística ou a disciplina escolar, etc.” (POMBO, 2008, p. 13).

Pombo afirma  ser  possível  avançar  numa  proposta  de  definição  para

interdisciplinaridade a partir da explicação dos prefixos utilizados (pluri, multi, inter e trans, e

faz duas delimitações) – aceitar multi ou pluri,19 inter e trans como horizontes de sentido e

com uma gradação. Assim: 

Algo  que  é  dado  na  sua  forma  mínima,  naquilo  que  seria  a  pluri  (ou  multi)
disciplinaridade,  que  supõe  o  pôr  em  conjunto,  o  estabelecer  algum  tipo  de
coordenação, numa perspectiva de mero paralelismo de pontos de vista. Algo que,
quando se ultrapassa essa dimensão do paralelismo, do pôr em conjunto de forma
coordenada, e se avança no sentido de uma combinação, de uma convergência, de
uma  complementaridade,  nos  coloca  no  terreno  intermédio  da
interdisciplinaridade. Finalmente, algo que, quando se aproximasse de um ponto
de fusão, de unificação, quando fizesse desaparecer a convergência, nos permitiria
passar  a  uma  perspectiva  holista  e,  nessa  altura,  nos  permitiria  falar  enfim  de
transdisciplinaridade. (POMBO, 2008, p. 13-14, grifos no original)

Ao considerar as gradações acima é importante salientar que não há uma tentativa de

avançar  da  melhor  para  a  pior  forma,  apenas  indicar  uma  lógica  que  permite  ir  “do

paralelismo pluridisciplinar  ao  perspectivismo e  convergência  interdisciplinar  e,  desta,  ao

holismo  e  unificação  transdisciplinar.” (POMBO,  2008,  p.  14).  Abaixo,  segue  figura  do

esquema elaborado pela autora para melhor visualização:

 

19 Pombo (2008, p. 13) diz não haver distinção entre esses termos do ponto de vista etimológico.
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Fonte: Pombo (2008, p. 14).

Nesse contexto, três novos tipos de arranjos disciplinares são possíveis: as ciências de

fronteira, que seriam novas disciplinas híbridas, que se constituem pelo cruzamento de duas

disciplinas tradicionais; as interdisciplinas, novas disciplinas que surgem do cruzamento de

disciplinas do campo industrial e organizacional (relações organizacionais, por exemplo); e as

interciências,  que  não  dizem  respeito  a  juntar  duas  disciplinas  distintas,  mas  sim  uma

polidisciplina, que tem um núcleo duro e,  à sua volta, uma auréola de outras disciplinas, de

modo que não é possível estabelecer uma hierarquia entre elas (POMBO, 2008). 

Essa  autora  explica  que  é  difícil  estabelecer  o  que  poderia  ser  uma  investigação

interdisciplinar. No entanto, existe uma proliferação de práticas que revelam experiências que

procuram  ser  interdisciplinares,  as  quais  ela  agrupa  em  modalidades  assim  resumidas

(POMBO, 2006):

• Práticas de importação – interdisciplinaridade em direção centrípeta, cuja articulação

disciplinar se dá de forma assimétrica. Diante de uma necessidade, ocorre a cooptação

de conceitos, métodos e instrumentos de outras disciplinas a favor dos interesses da

disciplina importadora, que os submete à sua lógica e os inscreve em sua tradição

teórica. Podem vir a ocorrer aproximações entre as disciplinas envolvidas.

• Práticas  de  cruzamento  –  interdisciplinaridade  em direção  centrífuga,  processo  de

fecundação recíproca no qual  as disciplinas envolvidas são incapazes  de esgotar o

problema em análise e, por isso, se abrem mutuamente e encontram-se disponíveis

para se deixarem cruzar pelas demais.

Figura 1 – Esquema interpretativo das definições de pluri, inter e transdisciplinaridade, por Pombo (2008)
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• Práticas  de  convergência  –  interdisciplinaridade  que  considera  regiões  dotadas  de

unidade cultural,  histórica ou linguística.  Não envolve modificações estruturais nas

disciplinas envolvidas, mas práticas de convergência de perspectivas em torno de um

mesmo objeto de análise.

• Práticas de descentração – interdisciplinaridade policêntrica, assim identificada pela

emergência de problemas que não podem ser reduzidos às disciplinas tradicionais e

que, por isso, cruzam diferentes áreas e disciplinas. Não há disciplina que seja ponto

de partida ou de chegada do trabalho interdisciplinar.

• Práticas de comprometimento – interdisciplinaridade circular que visa questões vastas

e difíceis, que resistem a todos os esforços empreendidos ao longo dos séculos e aos

limites disciplinares existentes, e  que, no entanto, necessitam de soluções urgentes.

Obtém a forma de esforço conjugado para fazer circular, explorar complementaridades

e  possibilidades  de  “polinização  cruzada”20 para  além  da  troca  de  informações  e

confrontação de métodos.

Comparando as definições apresentadas, é possível observar algumas variações entre

os  entendimentos  de  interdisciplinaridade.  Enquanto  Japiassu  (1976)  discrimina  multi  e

pluridisciplinaridade, Pombo (2008) não os diferencia. Já o que em Fazenda (2010) é definido

como  multi  ou  pluridisciplinaridade,  havendo  a  possibilidade  de  integração  de  teorias  e

métodos,  na análise de Japiassu (1976) é algo que estaria além das características de uma

interdisciplinaridade linear, mas aquém de uma interdisciplinaridade estrutural. 

Logo, nessa breve ilustração sobre interdisciplinaridade, é possível perceber que os

entendimentos acerca de um mesmo termo ora se extrapolam, ora se retraem, dependendo de

quem se  esteja  utilizando  como  fonte  de  comparação.  Tal  constatação,  já  advertida  pela

literatura e aqui  evidenciada,  exige uma atitude cautelosa não só para a compreensão das

exposições  que  serão  feitas  nas  próximas  seções  secundárias,  como  nas  enunciações  dos

relacionamentos disciplinares entre a arquivologia e a ciência da informação.

3.2.1 O contexto 

Segundo  Morin  (2005),  interdisciplinaridade,  multidisciplinaridade  e

transdisciplinaridade são difíceis de definir porque são termos polissêmicos e imprecisos. A

interdisciplinaridade pode significar reunião de disciplinas para tratar de um mesmo tema,

20 Expressão que Pombo (2006) identifica como sendo de Bechtel (1986).
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cada uma a partir  de seu ponto de vista,  assim como pode significar troca e cooperação,

constituindo-se em alguma coisa orgânica (MORIN, 2005).

Fazenda  (1995,  p.  13)  assegura  ser  “[…]  impossível  a  construção  de  uma  única,

absoluta e geral teoria da interdisciplinaridade”. Da mesma forma,  Leis (2005, p. 5) afirma

que:

Qualquer  demanda  por  uma  definição  unívoca  e  definitiva  do  conceito  de
interdisciplinaridade  deve  ser  rejeitada,  por  tratar-se  de  proposta  que
inevitavelmente  está  sendo  feita  a  partir  de  alguma  das  culturas  disciplinares
existentes.  Em  outras  palavras,  a  tarefa  de  procurar  definições  ‘finais’ para  a
interdisciplinaridade não seria algo propriamente interdisciplinar, senão disciplinar.

Assim, apresentar-se-á breve contextualização histórica de emergência do termo na

dinâmica atual em relação à sua utilização no âmbito das disciplinas científicas, sem partir do

pressuposto  que  a  relação  entre  a  ciência  da  informação  e  da  arquivologia  se  enquadre

especificamente  nesse  quesito.  No entanto,  essa  adjetivação não pode ser  ignorada,  pois,

enquanto discurso, perpassa a construção teórica e epistemológica da ciência da informação

desde seu início.

A questão da interdisciplinaridade contemporânea é a reafirmação de uma utopia da

integridade do conhecimento, uma constante epistemológica perseguida historicamente pela

ciência  (MINAYO,  1994).  De  acordo  com  Japiassu  (1976,  p.  34),  “a  metodologia

interdisciplinar  postula  uma  reformulação  generalizada  das  estruturas  de  ensino  das

disciplinas científicas.”

O caráter analítico da ciência visualizado a partir da especialização das áreas do saber

vem dos gregos e é reforçado por Descartes e Galileu no séc. XVII. O princípio metodológico

compartilhado era o de que poder-se-ia dar conta do todo através do de estudo dos objetos

separadamente pelas distintas áreas (POMBO, 2008). 

A estrutura do conhecimento organizada por disciplinas encontrou no Positivismo a

filosofia fundamentadora da fragmentação do conhecimento porque nenhuma outra escola de

pensamento  estruturou  tão  bem  as  relações  entre  cientistas  e  suas  práticas.  Foi  essa

estruturação que marcou a compartimentação do saber em disciplinas (JAPIASSU, 1976). “O

Positivismo tornou-se hegemônico como paradigma do saber e as disciplinas passaram a se

afirmar no esplêndido isolamento de suas questões e de suas próprias metodologias, fazendo

da linguagem das ciências rigorosas uma espécie absoluta.” (MINAYO, 1994, p. 46).

No entanto, o estudo específico das partes revelou haver uma gama de multiplicidades

e  de complexidades  que,  longe da estratégia  original  proposta,  não permitia  a  pretendida

reconstrução do todo (POMBO, 2008). A respeito, Japiassu (1976, p. 62) afirma que:
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Uma disciplina qualquer, cujo estatuto permanece fixo uma vez por todas, mesmo
que  pretenda  interessar-se  pelo  homem,  jamais  poderá  encontrá-lo,  sempre
fornecendo  dele  um  conhecimento  parcial  e  truncado,  já  que  aborda  os  fatos
humanos sob o ângulo de um determinismo particular, extremamente restritivo. 

Além  do  surgimento  de  novas  demandas  na  contemporaneidade21 e  da

impossibilidade de conseguir chegar à explicação do todo a partir do estudo fragmentado,

Japiassu (1976), Minayo (1992), Fazenda (1995), Gomes (2001) e Pombo (2008) indicam a

institucionalização da ciência como outro aspecto decorrente da crescente especialização.

De acordo com Pombo (2008),  a  institucionalização  do trabalho  científico  nesse

molde  foi  devastadora  por  não permitir  que  as  características  originais  de  nascimento  da

ciência, democrática e universal, fossem levadas adiante por conta das competições entre as

áreas  por  subsídios  e  concorrência  em busca  de  patentes,  por  exemplo,  evidenciando um

verdadeiro  enclausuramento  pela  especialização  e  aprofundamento  das  rivalidades,

características alheias aos ideais de comunicação universal.

A respeito desse contexto,  Gomes (2001) afirma que a especialização impede uma

compreensão multidimensional do fenômeno estudado. Minayo, sobre a mesmo tema, explica:

[…] a  questão  do esfacelamento do saber  não  é  apenas uma questão  interna  ao
campo  científico.  De  um  lado,  o  próprio  contexto  histórico  da  sociedade
fragmentária e pragmática produz, pela ‘força da gravidade’ uma quantidade enorme
de  disciplinas  que  se  esfacelam  e  se  sustentam  na  razão  técnica.  De  outro,  há
realmente sérios  obstáculos  epistemológicos que não podem ser  subestimados na
tentativa  de  circulação  comunicativa  dos  saberes  ‘técnicos’  das  disciplinas.
(MINAYO, 1991, p. 75)

Minayo  (1991)  cita  quatro  autores  sobre  os  quais  se  apoia  para  entender  o

pensamento interdisciplinar: Gusdorf (1974), Japiassu (1981), Castoriardis (1987) e Habermas

(1987).  Explicita  que  todos  fazem  uma  crítica  à  fragmentação  do  conhecimento,  à

institucionalização e aprisionamento do saber nas universidades e à crescente valorização per

si do saber técnico. 

Ao situar a emergência do movimento interdisciplinar, Fazenda (1995, p. 19, grifo no

original) explica:

Esse posicionamento nasceu como oposição a todo conhecimento que privilegiava o
capitalismo  epistemológico  de  certas  ciências,  como  oposição  à  alienação  da
Academia  às  questões  da  cotidianidade,  às  organizações  curriculares  que
evidenciavam  a  excessiva  especialização  e  a  toda  e  qualquer  proposta  de

21 Leis (2001) cita como exemplo os problemas ambientais que emergiram logo apos a 2.ª Guerra Mundial, os quais
exigiam a concorrência de saberes interdisciplinares para sua resolução, mas que, devido à dificuldade das ciências sociais
em lidar com questões interdisciplinares, traduziu-se durante muitos anos numa fraqueza histórica considerável do debate
ambientalista, por reduzir-se quase que exclusivamente a variáveis naturais.
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conhecimento que incitava o olhar do aluno numa única, restrita e limitada direção,
a uma patologia do saber. 

Para Morin (2005), se por um lado a disciplinaridade do desenvolvimento científico

carrega as vantagens da divisão do trabalho, por outro, trouxe consigo os inconvenientes do

despedaçamento do saber – “A fronteira disciplinar, sua linguagem e seus conceitos próprios

vão isolar a disciplina em relação às outras e em relação aos problemas que se sobrepõem às

disciplinas.” (MORIN, 2005, p. 106).

Esse autor também afirma que a estrutura do conhecimento dividida em disciplinas é

justificável,  desde  que  não  ocultem  realidades  globais,  não  se  fechem  em  si  mesmas  e

mantenham um campo de visão que considere a ligação e a solidariedade entre elas. 

As críticas à especialização não estão voltadas a tudo que o modelo especializado

representa  porque  admite-se  que,  graças  a  ele,  inúmeras  descobertas  fundamentais  foram

realizadas. Originam-se do cenário de novas demandas, muitas delas produzidas pela própria

ciência  especializada,  e  para  as  quais  o  método  analítico  parece  não  ser  mais  suficiente

(POMBO, 2008).

De  acordo  com Fazenda  (1995),  o  início  do  movimento  da  interdisciplinaridade

situa-se em meados da década de 1960, na França e na Itália, na mesma “[…] época em que

insurgem  os  movimentos  estudantis,  reivindicando  um  novo  estatuto  de  universidade  e

escola” (FAZENDA, 1995, p. 18), na busca do rompimento com uma educação fragmentária e

em oposição aos currículos especializados que condicionavam o olhar do aluno para uma

única direção de conhecimento. Em 1961, Gusdorf22 apresentou à Organização das Nações

Unidas  para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  (UNESCO)  um  projeto  de  pesquisa

interdisciplinar para as ciências humanas, que visava diminuir a distância teórica entre elas e

orientá-las para a convergência do trabalho pela unidade humana (FAZENDA, 1995). 

Associada à origem da movimentação com foco na interdisciplinaridade, encontra-se

a  Teoria Geral de Sistemas (TGS), concebida na década de 1950. Surge na Biologia com o

pesquisador Ludwig von Bertalanffy e “[...]  possibilita aplicações em modelos conceituais e

fenômenos  de  diferentes  naturezas,  enfocando  a  integração  nas  várias  ciências:  naturais,

sociais,  humanas  etc.”  (SANTOS  NETO  et  al.  2017).  De  acordo  com  Pinheiro  (2006),

Japiassu  (1976)  ao  descrever  as  relações  disciplinares  se  utiliza  da  palavra  sistemas para

22 Japiassu  (1976)  apresenta  quatro  modalidades  de  obstáculos  ao  pensamento  interdisciplinar  a  partir  de  Gusdorf:
epistemológico – cada disciplina encerra um corpo de conhecimentos fechados sem comunicação com outras linguagens;
institucional  –  pelas  vias  administrativas,  as  disciplinas  consagram  a  separação  do  saber  de  seu  conjunto;
psicossociológico – a especialidade transforma-se em fortaleza e a fragmentação e incentivada porque permite ao
especialista, por meio do aparato teórico-metodológico e da linguagem específica, escapar ao controle, ao confronto, a
critica  e  aos  questionamentos;  cultural  –  a  especialização  e  agravada  pelas  diversidades  culturais,  mentalidades
particulares, línguas e tradições.
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defini-las, com base nos escritos de Jantsch (1970, 1972), reforçando o caráter originário da

TGS como uma das bases da movimentação interdisciplinar.

Para esse autor [Bertalanffy],  a  abordagem sistêmica resultou da insuficiência do
esquema mecanicista no tratamento das partes. As principais funções da TGS são: a)
investigar a isomorfia dos conceitos, leis e modelos, promovendo a transferência útil
de um campo para outro; b) encorajar a criação de modelos teóricos adequados em
campos que, ainda, não existem; c)  reduzir,  ao mínimo, a  duplicação do esforço
teórico  em  diferentes  campos;  d)  promover  a  unidade  da  ciência,  mediante  a
melhoria da comunicação entre os especialistas. (SANTOS NETO et al. 2017, p. 15)

A partir da década de 1970, são verificadas algumas mudanças em termos conceituais

e de pesquisa, as quais podem ser percebidas “a nível de discurso, a nível de reordenamento

disciplinar,  de  novas  práticas  de  investigação  e  a  nível  de  esforço  de  teorização  dessas

práticas.” (POMBO, 2008, p. 21). É, portanto, num cenário de oposição ao modelo vigente de

se fazer ciência que a movimentação em defesa de um olhar científico mais integrado ganha

força. A ideia de totalidade estava no centro das discussões sobre a interdisciplinaridade na

década de 1970 (FAZENDA, 1995).

Em argumentação que vai de encontro ao segundo e terceiro princípios do Discurso

sobre o Método,23 o qual vai reger a consciência científica, Morin (2005) afirma que esses

princípios revelaram suas limitações, pois “É preciso substituir um pensamento que isola e

separa por um que distingue e une. É preciso substituir um pensamento disjuntivo e redutor

por um pensamento do complexo,  no sentido do originário do termo  complexus:  o que é

tecido junto.” (MORIN, 2005, p. 89).

Interessa acrescentar uma observação feita por Robredo (2011), a respeito de um fato

que  marca  a  última  década  do  século  XX,  no  caso  das  disciplinas  da  informação  – o

intercâmbio e mútuo conhecimento entre os especialistas. Segundo esse autor, tal situação tem

relação  com  a  “derrubada  dos  muros  e  divisórias  que  compartimentavam  a  ciência”,

contribuído  para  ampliar  o  escopo  de  abrangência  e  acelerar  o  desenvolvimento  dessas

disciplinas que se relacionam com a informação.

Acrescenta-se como importante ter em vista dois pontos citados por Minayo (1994):

não considerar, ingenuamente, a interdisciplinaridade como cura para todos o males do campo

científico e que, embora reflita uma questão sempre presente no campo da ciência, deve-se

23 “Divisar cada uma das dificuldades, que examinarei em tantas parcelas quanto seja possível e requerido para melhor
resolvê-las […] – Conduzir meus pensamentos por ordem, começando pelos assuntos mais simples e mais fáceis de
conhecer, para atingir, pouco a pouco, como que degrau por degrau, o conhecimento dos assuntos mais complexos […]”,
explica  Morin (2005, p. 87) sobre o tratado matemático e filosófico de René Descartes.
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compreender a sua inserção no tempo e, portanto, a interdisciplinaridade  deve receber um

tratamento diferenciado, levando-se em conta o contexto histórico da utilização de tal termo.

3.2.2 As críticas 

Embora haja uma literatura consistente a respeito da proposta de interdisciplinaridade

nas ciências, com fundamentações e explicações a respeito de sua inserção histórica frente ao

modelo científico atual, um texto específico chamou-nos a atenção para outro ponto de vista

que, até então, não havia sido referido. Inclui-se ainda a percepção de que parte dos textos a

que  tivemos  acesso  e  que  abordavam o  caráter  interdisciplinar  da  ciência  da  informação

partiam do entendimento naturalizado de tal característica ou definiam critérios inconclusivos

para sua verificação. Conforme explicita Bicalho (2011), parece que a interdisciplinaridade é

quase sempre citada, mas poucas vezes discutida ou explicada.

Na grande maioria das vezes, a interdisciplinaridade é o enunciado que perpassa as

relações estabelecidas entre a arquivologia e a ciência da informação. Interessa-nos também

essa  outra  visão,  pois  na  argumentação  apresentada  arrola  instituições  ligadas  a  ações

realizadas  nessas  duas  áreas  – como  a  criação  de  centros  bibliográficos  em  países

subdesenvolvidos  e  propostas  de  harmonização  curriculares  entre  a  arquivologia,

biblioteconomia e museologia.

Como  serão  apresentados,  em  seção  posterior,  entendimentos  diversos  sobre  as

relações disciplinares na ciência da informação, a exposição desse outro viés pode auxiliar na

compreensão dos posicionamentos dos autores que não a supõem como área interdisciplinar,

uma vez que coloca em discussão a fragilidade epistemológica da interdisciplinaridade e a sua

inserção no campo de uma ideologia. A esse respeito, Souza e Dias (2011, p. 54) identificam:

As  condições  de  origem  e  desenvolvimento  da  ciência  da  informação  e,  por
conseguinte,  de  suas  construções  interdisciplinares  são  resultantes  do  processo
histórico em que se encontram inseridas e fundamentadas, em um jogo de relações
entre formações discursivas, que têm por base as respectivas formações ideológicas.

Enquanto  pesquisa  exploratória,  pareceu-nos  plausível  também  apresentar  os

questionamentos à emergência da interdisciplinaridade enquanto opção para o fenômeno da

especialização,  sua  inserção  mais  atual,  as  instituições  envolvidas  na  divulgação  de  tal

discurso  e,  especialmente,  porque  é  um fenômeno  que  foca  particularmente  nas  ciências

humanas ou sociais, como afirmam Martino e Boaventura (2013). Conjuga-se também como

fundamento  dessa  exposição  o  entendimento  de  que  a  segmentação  da  ciência  em áreas
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especializadas e a insatisfação com o modelo analítico nas ciências são dois movimentos que

convergem para a construção da ciência contemporânea (SOUZA; DIAS, 2011).

Para Pombo (2008), o problema com o uso do termo interdisciplinaridade tem relação

com a passagem de um modelo analítico de ciência, que se construiu a partir do princípio de

que  existe  um  conjunto  definido  de  elementos  e  que  o  estudo  de  cada  elemento  desse

conjunto, posteriormente, permitiria dar acesso ao todo. Ou seja, para além dos desafios de

integração e  efetivação da interdisciplinaridade,  parte  da questão que se definir  uma área

dessa forma é esbarrar no padrão ainda vigente da especialização do conhecimento científico. 

Com  a  necessidade  de  demarcação  de  qual  tipo  de  interdisciplinaridade  estamos

falando, se profissional, escolar24 ou científica, importa destacar que Martino e Boaventura

(2013)  analisam  a  interdisciplinaridade  sob  esse  último  viés.  Nesse  sentido,  a

interdisciplinaridade  seria  entendida  como oposta  ao  pensamento  científico,  por  ser  vista

como maneira alternativa de geração de conhecimento, logo, como superação da ciência. Faz-

se necessário constar essa delimitação, tendo em vista que há autores que não são do mesmo

entendimento.  Por  isso,  suas  críticas  precisam ser  compreendidas  a  partir  desse ponto de

vista.25 

O  Mito  da  Interdisciplinaridade:  história  e  institucionalização  de  uma  ideologia

(2013), texto que suscitou questionamentos e levou à concepção desta seção secundária, entre

outras coisas, chamou atenção pelos questionamentos sobre a configuração disciplinar na área

de comunicação, os quais estão muito próximos daqueles vistos na ciência da informação.

Ainda  que  consideremos  problemática  a  forma  como  algumas  argumentações  foram

elaboradas,  serão  narradas  as  principais  críticas  à  interdisciplinaridade  epistemológica

apresentadas pelos autores.

Nesse texto, Martino e Boaventura (2013) expõem que disciplinas menos consolidadas

teoricamente ficam expostas a propostas radicais como forma de resolver seus problemas de

fundamentação, definição de objeto e métodos. Além disso, dependendo da compreensão de

24 Fazenda (1985) estudou como a interdisciplinaridade foi sendo introduzida nas diferentes esferas de poder no Brasil, no
contexto das reformas educacionais nos anos de 1960. O projeto de uma educação interdisciplinar foi gestado sob a
perspectiva  de  uma  integração  que,  enquanto  discurso  fundamentado  nessa  abordagem,  subsidiou  mecanismos
ideológicos de manutenção do poder. Resumidamente, o que houve foi a construção de uma educação brasileira voltada
para a formação de operários devido ao processo de industrialização pelo qual passava o país, elementos identificados a
partir de uma análise do contexto de aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 4.024, de 20 de
dezembro de 1961, e da Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino de 1.º e 2.º graus. Tratou-se, portanto, de uma tentativa de
desenvolvimento apoiada em acordos internacionais que reforçavam as condições de dependência do país em virtude da
possibilidade de acesso a mercados internacionais. A autora analisa como esse cenário contribuiu para uma educação
limitante e reforçadora das diferenças sociais e como os compromissos e acordos internacionais reorganizaram o sistema
educacional brasileiro. Para maiores entendimentos sobre a educação nesse período, ver Fazenda (1985).

25 Domingues (2005, p. 19), por exemplo, explica que o argumento comum às abordagens multi, inter e transdisciplinares
têm como ponto de partida as disciplinas e “nenhuma delas se diz contra, anti ou indisciplinar”. 
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interdisciplinaridade  assumida,  existe  a  impossibilidade  de  uma  área  ser  entendida  como

disciplina  científica.  Nesse  contexto,  os  autores  identificam  o  caso  específico  da

comunicação,  mas  tal  entendimento  pode  ser  prontamente  remetido  a  questões  da

interdisciplinaridade  na  ciência  da  informação  e  de  sua  constituição  (ou  não)  enquanto

disciplina científica. 

Esses autores explicam que, embora a interdisciplinaridade tenha raízes bem antigas, a

abordagem atual tem relação com a consolidação da ciência moderna e, assim como qualquer

outro  movimento intelectual,  tem sua  história,  instituições  e  ideologias.  Criticam a  pouca

atenção dada aos componentes institucionais, aos veículos de difusão e sustentação de tal

pensamento, o que, segundo eles, acaba por reforçar sua variante ideológica. 

Dessa forma, Martino e Boaventura (2013) identificam que o Maio de 196826 inspirou

uma das vertentes ideológicas da interdisciplinaridade e sua institucionalização acontece no

período pós-guerra, fomentada por instituições como a UNESCO27 e a Organização para a

Cooperação  Econômica  (OECE),  posterior  Organização  para  a  Cooperação  e

Desenvolvimento Econômico (OCDE).28 Martino e Boaventura (2013) englobam também a

Fundação Calosute Gulbelkian como contribuidora na disseminação de tal perspectiva, vendo

as três instituições como responsáveis pela organização de congressos, publicações, e pelas

fontes mais pesquisadas e citadas na bibliografia especializada. A partir da apresentação dos

eventos específicos, os autores identificam em suas considerações a proposta de reformulação

das ciências sociais como resultante dessas ações, tendo por base o postulado de que há algo

errado com elas, muitas vezes apoiado mais em questões políticas do que acadêmicas.29

26 Movimento contra a estrutura acadêmica vigente e o sistema de ensino tradicional na Franca, que teve início no ambiente
universitário, cujos questionamentos se espalharam para outras instituições e esferas. Para aprofundar o entendimento, ver
Thiollent (1998).

27 Publicação, em 1968, de número inteiro da Revue Internationale des Sciences Sociale dedicado ao assunto, sob o título
Pesquisa focada em problema multidisciplinar  e, em 1977, o  número Facetas da Interdisciplinaridade.  Em 1983,
publica  o  livro  Interdisciplinaridade  e  Ciências  Humanas.  Organização do  Coloquio  Internacional  sobre
Interdisciplinaridade, em 1991, cujas comunicações foram publicadas como Entre savoirs. L'interdisciplinarité em actes:
enjeux, obstacles, perspectives, 1992. Apoio ao I Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, organizado pelo Centro
Internacional de Pesquisas e Estudos Transdisciplinares (CIRET), em 1994, no qual e elaborada e publicada a Carta da
Transdisciplinaridade (MARTINO; BOAVENTURA, 2013).

28 Organização do Coloquio Internacional sobre Interdisciplinaridade, em 1970. Em 1999, organização do seminário As
ciências sociais em um ponto de virada? e engajamento no projeto Re-inventar as Ciências Sociais, composto de quatro
workshops, em diferentes anos e cidades, que culminam com o evento A declaração sobre o fortalecimento do papel das
ciências sociais na sociedade, 2001 (MARTINO; BOAVENTURA, 2013).

29 Os autores citam trecho que apresenta esse ponto de vista – “Minha posição pessoal é que é realmente necessária uma
reformulação radical das ciências sociais. As organizações internacionais podem desempenhar um interessante papel
em tal  processo,  tornando os  governos cientes  dos problemas  em seus sistemas  nacionais  de  ciências  sociais  e
estimulando o desenvolvimento de novas abordagens. A organização institucional das ciências sociais será um grande
obstáculo na mudança das ciências sociais. Os governos podem intervir no uso do dinheiro público disponível para
estimular  novas iniciativas transdisciplinares.” (LANGENHOVE, 2004, p. 64  apud MARTINO; BOAVENTURA,
2013, p. 8, grifos no original).
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A grande crítica desses autores a essas instituições e à propagação de tal discurso a

partir delas reside no questionamento dos objetivos institucionais sob os quais foram criadas,

cruzando com seus esforços de interferência na ciência e nos governos a revelar um discurso

de  conveniência,  apoiado  em  estratégias  políticas  e  na  disponibilização  de  recursos

financeiros.

A avaliação desses trabalhos ditos interdisciplinares seria outro fator que vem a expor

uma  grande  dificuldade.  Se  os  pesquisadores  de  áreas  distintas  produzem  um  trabalho

interdisciplinar, sem compartilhar a mesma experiência de formação e bibliografias, corre-se

o risco de usos indevidos, apropriações de conceitos e interações superficiais (MARTINO;

BOAVENTURA, 2013).

A partir  da  tese  de  Boaventura  (2014),  tivemos  acesso  a  uma  série  de  críticas  à

interdisciplinaridade na área da comunicação e,  também nesse texto,  as ideias podem ser

identificadas  com questionamentos  presentes  em textos  da  ciência  da  informação.  Como

explica a autora, os julgamentos desse aspecto não encontram tanta divulgação na literatura

quanto  a  proposta  de  interdisciplinaridade  científica.  As  categorias  de  críticas  foram

organizadas30 a  partir  de  textos  sobre  a  epistemologia  da  comunicação  que  abordavam a

interdisciplinaridade na área e serão brevemente apresentados a seguir.

Um dos pontos identificados pela autora já foi abordado em seção secundária anterior

– a falta de um conceito único de interdisciplinaridade, o que faz com que autores distintos

abordem o mesmo termo sem, no entanto,  estarem se referindo às  mesmas categorias  de

integração. Tal situação tem como consequência dois aspectos: “entre os que a defendem, se

instauram afirmações inconciliáveis sobre sua operacionalidade e execução correta; entre os

que  buscam  criticá-la,  faltam  elementos  para  conseguir  estabelecer  o  debate.”

(BOAVENTURA, 2014, p. 244).

Relacionada ao item anterior, a autora também apresenta a falta de compreensão sobre

o que seja disciplinaridade. Dessa forma, muitas vezes, é a partir do entendimento equivocado

do  que  seja  a  disciplina  que  a  interdisciplinaridade  surge  como  proposta  de  solução.

Dependendo da ideia de interdisciplinaridade adotada, se tomada como interdependência entre

disciplinas, por exemplo, não existe a necessidade de se recusar a disciplinaridade.

30 Em seu texto, a autora explica a origem das críticas e seus enquadramentos – “Basearemos a discussão também em
argumentos que, apesar de não serem críticas diretas à interdisciplinaridade, se opõem a algum de seus preceitos. Outro
aspecto que merece ser destacado é que muitas vezes as críticas surgem no interior da argumentação de um pesquisador
cujo pensamento é desfavorável à ideia da Comunicação como uma disciplina. Temos o caso de pensadores que avançam
na crítica a vários aspectos problemáticos da área (dispersão, falta de critérios, ausência de definições), mas que ainda
assim preferem identificar a área como uma interdisciplina.” (BOAVENTURA, 2014, p. 240).
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Uma outra crítica ao uso do termo refere-se àqueles que a entendem como modismo,

uma vez  que  assumir  tal  posicionamento  é  desconsiderar  a  história  e  o  desenvolvimento

prévio  de  tal  questão.  Tal  desconfiguração  poderia  implicar  numa  possível  sedução  pelo

ineditismo, ao que Boaventura (2014, p. 244) afirma – “a novidade não deve ser um fator que,

por si só, atribua qualidade ao pensamento.  Pode, muito ao contrário, promover discursos

esvaziados de sentido.”

Outro  aspecto  analisado  reside  na  atribuição  da  interdisciplinaridade  pelo

entendimento da complexidade do objeto de uma área determinada. A autora questiona se os

objetos da física, por exemplo, não seriam complexos. A afirmação de base de que uma área é

interdisciplinar  porque  seu  objeto  é  multifacetado  soaria  como  ingenuidade  e/ou

desconhecimento  de  que  os objetos de  outras  disciplinas  também  possuem  suas

complexidades. 

O  próximo  alvo  das  críticas  de  Boaventura  (2014)  se  relaciona  com a  dicotomia

superficialidade versus aprofundamento. A autora afirma que, em muitos casos, o preceito

reivindicado como fundamental é a possibilidade de dar conta de uma totalidade para a qual

as disciplinas, por sua especialização, não conseguiriam, devido à amplitude do fenômeno

analisado. No entanto, isso pode levar a uma contradição quando os próprios partidários da

interdisciplinaridade  reconhecem  não  ter  o  aprofundamento  necessário  para  realizar

determinadas análises.

O argumento da variedade de objetos de uma disciplina como justificativa para sua

interdisciplinaridade  também  foi  alvo  de  críticas.  Boaventura  (2014)  identifica  essa

abordagem  como  um  mal-entendido,  já  que  a  diversidade  de  objetos  não  impede  uma

definição do estatuto da área. Isso não chega a constituir-se num problema, tendo em vista que

as disciplinas científicas são constituídas pela diversidade – “Logo, não é esperado que todos

estejam de acordo em tudo para que seja constituída uma disciplina científica. Nada mais

contrário à própria ciência que a ausência de discussão.” (BOAVENTURA, 2014, p. 251). 

A crítica à ciência identificada numa proposta de interdisciplinaridade é um dos pontos

mais  discutíveis,  segundo a  autora.  Quando baseada  na ideia  de  que  a  fragmentação dos

conhecimentos  produzidos  impede  a  compreensão  dos  fenômenos  em  sua  totalidade,

constitui-se  em  própria  negação  da  ciência.  Para  Boaventura  (2014,  p.  254),  “Uma  das

fragilidades desta argumentação reside no fato de que a interdisciplinaridade pregada como

reinvenção do conhecimento não conseguiu até os dias de hoje se mostrar com potencial de

substituir a ciência tal como a conhecemos.” Além disso, explica que, para a superação de um
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modelo disciplinar, é necessário antes haver disciplinas estruturadas para que possa haver,

posteriormente, a integração interdisciplinar.

Como último tópico extraído das análises, a autora traz a confusão de instâncias. Uma

delas seria a confusão entre objeto empírico e objeto construído. Na comunicação, é comum a

argumentação de que o os fenômenos comunicacionais, porque tão multifacetados, não podem

ser  estudados  por  uma  única  disciplina.  Nessa  premissa,  esquecessem-se  de  que  tais

fenômenos podem ser objetos de distintas disciplinas a partir dos recortes e elaborações de

objetos que cada área institui a partir de seus processos teóricos. 

Trocando-se fenômenos comunicacionais por informacionais, a mesma questão pode

ser verificada na ciência  da informação. Uma vez que distintas áreas tratam de temáticas

informacionais  sob  suas  óticas  e  construções  específicas,  a  justificativa  para  a

interdisciplinaridade  na  ciência  da  informação passa,  muitas  vezes, pelo  entendimento  da

informação como objeto multifacetado e que, por isso, não poderia ser objeto de uma única

disciplina.

3.3 RELAÇÕES DISCIPLINARES DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

3.3.1 Interdisciplinares

Serão expostos nesse tópico alguns posicionamentos existentes na literatura da área

acerca  do  relacionamento  interdisciplinar  da  ciência  da  informação  com demais  campos,

alguns consensos sobre quais áreas são relacionadas e em quais níveis e também pontos de

vista dissonantes. Tendo em vista que não há uniformidade na literatura sobre as disciplinas

que  se  relacionam com a  ciência  da  informação,  assim como sobre  as  possibilidades  de

relacionamentos disciplinares entre elas, é preciso observar que há variações nas definições de

multi,  inter e transdisciplinar nas quais se basearam os autores dos textos consultados. Os

pontos  de  onde partem as  perspectivas  a  seguir  não  necessariamente  são os  mesmos  das

definições explicitadas na seção secundária anterior, a qual foi elaborada a partir de autores

mais recorrentemente utilizados no Brasil quando se refere a essa temática específica.

A época de surgimento oficial da ciência da informação, tomada aqui como referência

o  aparecimento  de  sua  primeira  definição31 nas  conferências  do  Georgia  Institute  of

31 As opiniões divergem a respeito da data de origem da ciência da informação. Para Robredo (2011), a origem da área,
enquanto nova base paradigmática, deve ser buscada nos dez a quinze últimos anos do sec. XIX, com os pioneiros da
documentação Paul Otlet e Henry de La Fontaine. Para Mikhailov (1969 apud Pinheiro, 2005) e colaboradores, a data de
reconhecimento oficial e 1952, por ocasião da criação do Institute of Scientific Information na antiga União Soviética
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Technology, a partir de Robredo (2011), entre os anos de 1961 e 1962, é caracterizada por

uma movimentação e debate sobre a estrutura disciplinar do conhecimento científico, como

ele vinha sendo gerado e ensinado “de maneira não solidária, que despreza a complexidade

dos fenômenos e suas interligações com objetos de estudo de outras disciplinas, reforça a

mentalidade proprietária do conhecimento gerado, acentua as fronteiras rígidas e a gramática

interna  própria.”  (GOMES,  2001,  p.  3).  Ou  seja,  é  um  momento  de  reações  à  forte

especialização da ciência, conforme explicado anteriormente.

A interdisciplinaridade  se  apresenta  como  uma  oposição  sistemática  a  um  tipo
tradicional de organização do saber. Se afirma como reflexão epistemológica sobre a
divisão do saber em disciplinas para extrair suas relações de interdependências e de
conexões recíprocas. […] se define e se elabora por uma crítica das fronteiras das
disciplinas,  de  sua  compartimentação,  proporcionando  uma  grande  esperança  de
renovação  e  de  mudança  no  domínio  da  metodologia  das  ciências  humanas.
(JAPIASSU, 1976, p. 54)

De acordo com Pombo (2010),  a  ciência  da informação situa-se diante  das  novas

possibilidades de configurações disciplinares, ocupando o espaço entre a interdisciplina e a

interciência. Para essa autora, a grande novidade na área é menos seu estatuto de “disciplina

indisciplinada”,  e mais a dimensão e complexidade de seu objeto, a informação,32 face às

novas tecnologias da informação no universo da comunicação e circulação da informação.

Dessa forma, a ciência da informação:

[…]  recupera  metodologias  ligadas  às  práticas  que  os  bibliotecários  e
documentalistas  foram  apurando  ao  longo  dos  séculos,  desde  os  adquiridos  da
Biblioteconomia de Naude (1600-1653) até a Documentação de Paul Otlet (1868-
1944),  e cruza essas praticas com as  adquiridas da História,  da Antropologia,  da
Sociologia, das Ciências da Comunicação, mas também com os novos problemas
pensados  pela  Cibernética  de  Wiener  (1894-1964),  pela  Matemática  de  Shannon
(1916-2001), ou pela engenharia de Wannevar Bush (1890-1974). (POMBO, 2010,
p. 34)

A respeito da complexidade em torno do objeto informação, Saracevic (1995) expõe

que entender a informação e a comunicação, suas manifestações, efeitos no comportamento

humano, tornar acessível o conhecimento por meio de soluções tecnológicas, tudo isso não

pode ser resolvido por uma única disciplina. Entre aquelas que, segundo ele, têm relações

(PINHEIRO, 2005).
32 Não está no escopo desta dissertação buscar os diferentes entendimentos acerca do objeto da ciência da informação. No

trecho em questão, apenas exemplifica-se que tal entendimento subsidia outros posicionamentos. A título de exemplo de
diferentes entendimentos sobre o objeto dessa disciplina,  pode-se citar González de Gómez (1995,  p.  121 apud
BICALHO; OLIVEIRA, 2005, p. 8, grifos no original) para quem "[...]o objeto da ciência da informação não seria a
informação e suas especificações (ou campos), mas as ‘pragmáticas sociais’ de informação ou a meta-informação,
deixando, pois, de ser ‘coisa’ ou ‘essência’, passando a ser “um conjunto de regras e relações tecidas entre agentes,
processos produções simbólicas e materiais.”
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interdisciplinares  mais  bem  resolvidas  e  evidentes  com a  ciência  da  informação  estão  a

biblioteconomia, a ciência da computação, a ciência cognitiva e a comunicação.

Em  1968,  em  uma  das  primeiras  definições  de  ciência  da  informação,33 Borko

apresenta sua descrição clássica que reforça o caráter de relacionamento interdisciplinar dessa

disciplina com outras áreas:

Ciência  da  informação  é  aquela  disciplina  que  investiga  as  propriedades  e
comportamento  da  informação,  as  forças  que  governam os  fluxos  e  os  usos  da
informação,  e  as  técnicas,  tanto  manual  quanto  mecânica,  de  processamento  da
informação, visando sua armazenagem, recuperação, e disseminação ideal.  [...]  É
uma  ciência  interdisciplinar  derivada  de  campos  relacionados,  tais  como  a
Matemática, Lógica, Linguística, Psicologia, Ciência da Computação, Engenharia da
Produção, Artes Gráficas, Comunicação, Biblioteconomia, Administração, e outros
campos científicos semelhantes. (BORKO, 1968, p. 3, tradução livre)34

Como dito anteriormente, há distintas definições para a interdisciplinaridade. Mas há

também distintos entendimentos sobre a interdisciplinaridade na ciência da informação, os

quais Araújo (2011) resume da seguinte forma:

• por atuarem nessa área pesquisadores e profissionais oriundos de diversos campos de

conhecimento, independente dessa relação gerar ou não algum tipo de contribuição no

conhecimento dessas áreas;

• por sua condição de ciência que presta serviços a outras ciências, enquanto ciência da

informação científica e tecnológica;

• por  receber  contribuições  (teorias,  modelos  e  metodologias)  de  outros  campos

científicos.  No  entanto,  sem  proporcionar  a  mesma  contribuição  a  esses  outros

campos, a ciência da informação teria a perspectiva de ser interdisciplinar, sem que

isso ainda houvesse se concretizado;

• pela  propensão  da  área  em  fazer  conversar  diferentes  contribuições  oriundas  de

disciplinas distintas, o que potencializa sua capacidade de acomodar diferentes áreas

de conhecimento em seu interior, constituindo-se assim em espaço para fertilização

mútua.

33 “[…] considerado ainda por numerosos profissionais o melhor quadro de referência para definir a ciência da informação,
começa a ser cada vez mais questionado, tendência essa que acompanha o surgimento – ou renascimento – de correntes
que enfatizam cada vez mais fortemente os aspectos socioeconômicos e socioculturais dos fluxos e de sua relação com a
gênese de novos conhecimentos.” (ROBREDO, 2003, p. 95).

34 “Information science is that discipline that investigate the properties and behavior of information, the forces governing
the flow of information, and the means os processing information for optimum accessibility and usability. […] It is an
interdisciplinary science derived from and related to such fields as mathematics, logic, linguistics, psychology, computer,
tecbology, operaions research, the grafic arts, comunications, library science, management, and other similar fields.”
(BORKO, 1968, p. 3)
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Para Gomes (2001), a simples reunião de especialistas de áreas diversas olhando para

um  mesmo  objeto  passaria  pelo  que  se  considera  como  multi  ou  pluridisciplinar.  A

interdisciplinaridade  efetiva,  se  atualiza  no  campo  das  abstrações,  metodologias  e

intervenções no social, as quais envolvem a práxis que se desdobra do fazer científico. Ou

seja, “[...] é no campo de ação que se pode identificar até que ponto suas contribuições [da

ciência  da  informação]  adentram o  universo  do  conhecimento  dessas  áreas  de  fronteira.”

(GOMES, 2001, p. 4).

Em sua jornada de pesquisa,  Pinheiro,  em trabalho com Loureiro de 1995, e  em

estudos publicados em 1999, 2006, 2007 e 2018, realizou um aprofundamento da temática da

interdisciplinaridade  na  ciência  da  informação.  Sua  abordagem  contemplou  a  análise  de

estudos no Brasil e no exterior. Dessa forma, permitiu que fosse construída uma visão ampla

acerca de mudanças na ciência, apoiada na constatação da emergência de novas áreas de saber

criadas a partir da imposição de problemas contemporâneos, assim como de um panorama

comparativo  da  situação  da  temática  interdisciplinaridade  nas  dimensões nacional  e

internacional.

Como  fruto  desses  estudos,  Pinheiro  consolidou  os  resultados  em  formato  de

mandalas, divididas em subáreas que comporiam a ciência da informação e respectivas áreas

com as quais manteriam relações interdisciplinares. Optou-se por  apresentar essas mandalas

para demonstrar que:

• as relações se alteram de uma análise para a outra;

• subáreas distintas surgem com o aparecimento de novos questionamentos da sociedade

e,  portanto,  novas  possibilidades  de  conversas  interdisciplinares,  assim  como

relacionamentos deixam de existir de um momento para o outro; 

• o aprofundamento da análise permitiu que relações anteriormente explicitadas como

interdisciplinares fossem classificadas como aplicações;35

• alterações  terminológicas  “[…]  parecem ser  mais  frequentes  e  rápidas  do  que  as

mutações interdisciplinares.” (PINHEIRO, 2018, p. 128).

A  primeira  configuração  de  relacionamentos  interdisciplinares  na  ciência  da

informação,  elaborada  por  Pinheiro  e  Loureiro  (1995)  e  que  pode  ser  vista  na  Figura  2,

“Surgiu da necessidade de ilustrar a configuração epistêmica da Ciência da Informação, nesse

35 “Na Ciência da Informação,  as aplicações (contextos,  áreas,  setores,  organismos),  isto é,  a informação científica,
tecnológica, industrial ou artística, ou a aplicação em campos do conhecimento  como na Medicina (informação em
Medicina) se mesclam com a interdisciplinaridade propriamente dita. É fundamental esclarecer que uma área de aplicação
pode apresentar contribuições interdisciplinares, como é o caso da Biblioteconomia, que também é uma aplicação, por
exemplo, em Automação de Bibliotecas, enquanto, ao mesmo tempo, contribui para a representação da informação, com
técnicas de catalogação, classificação e indexação.” (PINHEIRO,1999, p. 176).
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Programa [PPGCI-IBICT], e a interdisciplinaridade da área”, de acordo com Pinheiro (2018).

Dessa forma, o diagrama representa uma visão da ciência da informação desenvolvida nesse

curso. O trabalho é organizado a partir do pressuposto de que a ciência da informação é uma

área autônoma, com estatuto científico e de natureza eminentemente interdisciplinar, ainda

que Pinheiro e Loureiro (1995) reconhecessem, na época de elaboração do diagrama,  haver

falta de estudos teóricos sobre a epistemologia da ciência da informação e dos conhecimentos

que a permeavam.  Somada à presença incipiente de teóricos, tais questões indicariam um

estado de fragilidade teórico-conceitual da área.

Figura 2 – Diagrama da interdisciplinaridade na ciência da informação, por Pinheiro (1999)

Fonte: Pinheiro (1999, p. 174).
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Nessa representação, a área ao centro, ciência da informação, aparece rodeada por

suas  subáreas  ou  disciplinas  científicas  ou  tecnológicas  que,  por  sua  vez,  encontram-se

circundadas  por  áreas  com  as  quais  apresentam relações  interdisciplinares  (PINHEIRO;

LOUREIRO, 1995).36

Com o desenvolvimento  de  suas  pesquisas,  Pinheiro  (2005) parece  ter  percebido

mudanças  na  área  a  partir  das  análises  efetuadas  para  sua  tese  e,  em  contraposição  à

argumentação anterior, explica:

As críticas que lhe são feitas como disciplina científica, de fragilidade conceitual e
teórica  aos  resultados  de  aplicações  de  leis,  parecem  responder  a  exigências
naturalistas  e  positivistas  anacrônicas  e  inadequadas  à  natureza  da  Ciência  da
Informação.  Os  muitos  e  relevantes  estudos  teóricos  analisados  neste  trabalho
refutam a fragilidade conceitual assinalada por diversos autores. Pelo contrário, há
um sério e fértil empreendimento teórico e, clara evolução de conceitos, princípios,
hipóteses e métodos, sendo relevância um dos conceitos-chaves para sistemas de
informação. Mas, por outro lado, constatamos o estágio incipiente das teorias ou
quase-teorias. (PINHEIRO, 2005, p. 39)

A segunda mandala foi construída em sua tese,37 com base na análise de 307 artigos

de revisão do Annual Review of Information Science and Technology (ARIST), publicados

entre 1966 e 1995, resultando no mapeamento epistemológico da ciência da informação no

exterior que explicitou um núcleo básico e suas tendências (PINHEIRO, 2018). Atualização

posterior permitiu ampliar seus estudos e abarcar os  artigos do ARIST até o ano de 2004,

resultando na manda disposta como Figura 3.

36 Ainda que citada, a mandala não estava presente no texto de Pinheiro e Loureiro (1995) a que tivemos acesso. A figura foi
localizada numa reprodução feita em texto posterior de Pinheiro (1999).

37 Apresentada ao PPGCI-IBICT sob o  título A Ciência da Informação entre sombra e luz: domínio epistemológico e
campo interdisciplinar, no ano de 1997.
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Figura 3 – Núcleo básico de disciplinas, tendências e traços interdisciplinares, por Pinheiro (2007)

Fonte: Pinheiro (2007 apud PINHEIRO, 2018, p. 121).

Em comparação com a  primeira  mandala,  pode-se  notar  que  houve expansão no

número de subáreas da ciência da informação (aquelas que aparecem em cinza mais forte em

torno do núcleo central) e também das áreas com as quais se relaciona (parte mais externa). 

A mais recente mandala foi baseada na anterior, em diversos trabalhos posteriores

realizados pela própria autora38 e em outros textos que da mesma temática, como o trabalho de

Santos Neto et al. (2017). O objetivo da pesquisa “foi identificar o estágio atual e futuro da

38 Trabalhos utilizados para a elaboração da mandala da Figura 4, de acordo com Pinheiro (2018):  Pinheiro; Brascher;
Burnier (2005) – Ciência da Informação: 32 anos (1972-2004) no caminho da história e horizontes de um periódico
científico  brasileiro;  Pinheiro;  Ferrez  (2010)  –  Rede  metodológica  integrando  epistemologia,  organização  do
conhecimento, bibliometria e tesauros: concepção e construção do Tesauro Brasileiro de Ciência da Informação;
Pinheiro (2013) – Pesquisadores da Grã-Bretanha pioneiros na História da Ciência da Informação; Pinheiro  (2013) –
Fronteiras e horizontes da pesquisa em Ciência da Informação no Brasil.
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Ciência  da  Informação,  suas  novas  subáreas  e  fronteiras  interdisciplinares,  bem como as

transformações de sua terminologia.” (PINHEIRO, 2018, p. 125).

Figura 4 – Ciência da informação, subáreas e áreas interdisciplinares, por Pinheiro (2018)

Fonte: Pinheiro (2018, p. 126).

De acordo com a Figura  4,  podem ser  identificadas dezesseis subáreas  e  algumas

alterações de nomenclaturas em relações às mandalas anteriores. A autora identificou questões

que ganharam relevância na ciência da informação, passando para subárea, como ética em

informação e competência em informação. Houve casos de termos que caíram em desuso e

foram substituídos,  como  administração  da  informação  por  gestão  da  informação;  outros

continuaram existindo, com abrangência mais ou menos restrita em relação à mandala anterior
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– é o caso, por exemplo, de representação da informação (mais restrito) por organização do

conhecimento (mais amplo) (PINHEIRO, 2018).

A realização de tais estudos e dos diagramas construídos a partir deles encontram sua

relevância no entendimento da autora de que “estudos e medições de interdisciplinaridade

representam uma efetiva contribuição para o conhecimento de como um campo se desenvolve

e vai se modificando, a partir das relações epistemológicas entre áreas.” (PINHEIRO, 2018, p.

123). 

Como afirmou Saracevic (1995, p. 2), a respeito da interdisciplinaridade na ciência da

informação, “as relações com várias disciplinas estão mudando. A evolução interdisciplinar

está longe de terminar”, o que, em parte, pode justificar as alterações das áreas e subáreas

relacionadas à ciência da informação visualizadas em cada mandala.

Ainda com base no trabalho dessa autora e no de Santos Neto et al. (2017), o Quadro 2

abaixo  sintetiza  os  principais  autores  que  realizaram  estudos  teóricos  sobre  a

interdisciplinaridade na ciência da informação e áreas com as quais estaria relacionada:

Quadro 2  – Disciplinas com as quais a ciência da informação mantém relações interdisciplinares

Autores Disciplinas

Borko (1968)
matemática, lógica, linguística, psicologia, tecnologia de computadores,

pesquisa operacional, artes gráficas, comunicações, biblioteconomia,
administração e assuntos correlatos

Mikhailov, Vhernyi e 
Giliarevskyi (1969)*

semiótica, psicologia e biblioteconomia

Merta (1969)
matemática e lógica matemática, linguística e semiótica, cibernética e teoria

matemática da comunicação, reprografia, teoria do conhecimento automático e
engenharia de sistemas.

Harmon (1971)
ciências comportamentais e todas as disciplinas que têm “uma tendência

comum para construção de modelos” (HARMON, 1971 apud PINHEIRO,
2006, p. 6).

Kitagawa (1971) estatística

Wersig e Nevelling (1975)
parte da matemática, lógica, filosofia da ciência, gramática transformacional e

teoria matemática da comunicação

Foskett (1980) biblioteconomia, computação, comunicação, psicologia e linguística

Yuexiao (1988)
a ciência da informação aparece vinculada hierarquicamente à filosofia e com
as seguintes subáreas: sociologia da informação, economia da informação e

política da informação

Machlup e Mansfield (1983)
biblioteconomia, cibernética, ciência cognitiva, ciências sociais, computação,

inteligência artificial, linguística, teoria da informação, teoria do conhecimento,
teoria dos sistemas

Saracevic (1992, 1997, 1999)
ciência da computação, biblioteconomia, comunicação e ciência cognitiva,

inteligência artificial, tecnologias da informação

Fonte: Adaptado com base em Pinheiro (2006, 2008) e Santos Neto et al. (2017).
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De acordo com Pinheiro (2006), Wersig e Nevelling ainda citam outras disciplinas com

as quais a ciência da informação tem conexão em subáreas específicas: psicologia, sociologia,

economia,  ciência  política  e  tecnologia.  Além  disso,  esses  autores  entendem  a

biblioteconomia,  arquivologia,  museologia,  comunicação,  educação e  a  própria  ciência  da

informação sob a denominação de ciências da informação.

Ao apresentar os principais estudos teóricos sobre a interdisciplinaridade na ciência da

informação,  Pinheiro  (2006)  observa  que  poucos  são  os  autores  que  explicitam  as

contribuições dos campos ditos interdisciplinares com a ciência da informação, à exceção do

trabalho  de  Merta  (1969).  Se  entendermos  que  a  interdisciplinaridade  pressupõe  um

enriquecimento mútuo, também não fica claro se os autores abordados por Pinheiro explicam

a contribuição da ciência da informação para essas outras áreas. Sem que tal condição possa

ser  comprovada  na  prática  de  pesquisa  das  áreas  envolvidas,  pode-se  correr  o  risco  de

esconder ou retardar o surgimento de novas ideias e procedimentos que poderiam contribuir

para o desenvolvimento da ciência da informação, como afirmam Bicalho e Oliveira (2005).

Esses  mesmos  autores  reiteram  ser  importante  que  a  pesquisa  em  ciência  da

informação  reflita  sobre  a  assimetria  que  parece  haver  entre  o  discurso  e  a  prática

interdisciplinar na área, as contribuições que a ciência da informação dá para os campos ditos

interdisciplinares e a falta de atenção às questões teóricas e epistemológicas em seu interior.

3.3.2 Discordâncias e outros ordenamentos disciplinares

Ao analisarmos  a  questão  da  interdisciplinaridade  no  domínio  dos  cursos  de  pós-

graduação, mais especificamente, no processo de avaliação dos programas  que  compõem o

SNPG, a  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) utiliza

uma  Tabela  de  Área  de  Conhecimento  (TAC) para  “sistematizar  e  prestar  informações

referentes aos projetos de pesquisa e recursos humanos aos órgãos gestores da área de ciência

e tecnologia.” (CAPES, 2018). Nela, é possível ver que a ciência da informação encontra-se

como área da grande Área de Avaliação Comunicação e Informação.

Interessa observar que, na mesma TAC, existe a Área de Avaliação Interdisciplinar,

criada  em  1999,  configurando  uma institucionalização  da  abordagem  interdisciplinar  ao

transformá-la  em disciplina,  no sentido burocrático,  conforme chamam atenção Martino e

Boaventura (2013). Em relatório sobre a avaliação quadrienal de 2017, referente ao período,

2013-2016, nas considerações gerais sobre a Área Interdisciplinar, a CAPES define:
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A interdisciplinaridade  pressupõe  uma forma  de  produção do  conhecimento  que
implica trocas teóricas e metodológicas, geração de novos conceitos e metodologias
e graus crescentes de intersubjetividade, visando a atender a natureza múltipla de
fenômenos complexos. Entende-se por Interdisciplinaridade a convergência de duas
ou mais áreas do conhecimento,  não pertencentes à mesma classe, que contribua
para o avanço das fronteiras da ciência e tecnologia, transfira métodos de uma área
para outra, gerando novos conhecimentos ou disciplinas e faça surgir um novo
profissional com um perfil distinto dos existentes, com formação básica sólida e
integradora. (CAPES, 2017a, p. 1, grifos nossos)

É claro que tal definição atende aos objetivos da CAPES na configuração de uma outra

área  na  TAC que  possa  dar  conta  de  programas  de  pós-graduação  que  não  se  encaixam

especificamente  nas  já  existentes.  No  entanto,  se  consideradas  as  áreas  já  registradas

anteriormente nessa TAC e as discussões que envolvem características interdisciplinares de

outras  disciplinas,  como  a  ciência  da  informação,  por  exemplo,  essa  definição  de

interdisciplinaridade utilizada pela CAPES pode suscitar questionamentos. 

Ainda que  não  esteja  enquadrada  nessa  área  da  TAC,  muitos  autores  justificam a

natureza  complexa  da  informação  como  critério  para  uma  ciência  da  informação

interdisciplinar,  o  que vai  ao encontro  da definição de interdisciplinaridade utilizado pela

CAPES no Documento de Área – Interdisciplinar (2019). Nesse sentido, seria de extrema

importância entender como a CAPES avalia a transferência de métodos de uma área para a

outra  dentro  dos  programas  ou  como  é  verificada  essa  formação  sólida  e  integradora

destacadas na citação acima. Ressalta-se que, nos requisitos para a Apresentação de Propostas

de Cursos Novos (APCN) da Área Interdisciplinar (2019b), não é considerado interdisciplinar

o  relacionamento  entre  disciplinas  da  mesma  área,  o  que  a  nosso  ver,  restringe  uma

característica que se propõe a ampliar. Além disso, entra em contradição com o conteúdo do

próprio  Documento  de  Área  –  Área  31:  Comunicação  e  Informação,  o  qual  abarca  item

específico sobre a interdisciplinaridade: 

Tais  dinâmicas  tanto  conformaram  a  origem  interdisciplinar  dos  campos  –
Comunicação e Informação – como vieram configurar um terreno de permanente
abertura e interface com outras áreas de conhecimento. Assim, a multi/pluri, inter e
transdisciplinaridade  são  características  que  acompanham  –  sem  desfigurar  –  a
identidade da Área. (CAPES, 2019c)

Lança, Amaral e Gracioso (2018) chamam a atenção para os autores da ciência da

informação que afirmam haver  relacionamentos interdisciplinares  dessa área com diversas

outras que não pertencem à sua classe,  tais como matemática, história e letras, assim como

também aqui identificado anteriormente no Quadro 2. Ademais, realizaram um estudo sobre

os currículos Lattes dos docentes vinculados a 23 programas de pós-graduação em ciência da
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informação, no período de 2013-2016 e constataram que 45% dos docentes têm titulação na

área  e  55%39 em  áreas  diversas,  como  ciências  da  comunicação  e  engenharias.  Tal

constatação, segundo os autores, enquadraria a ciência da informação na Área Interdisciplinar,

de acordo com critério40 previsto nos Requisitos para a Apresentação de propostas de Cursos

Novos – Área Interdisciplinar.

Por  vezes,  afirmações  do  caráter  interdisciplinar  da  ciência  da  informação  não

oferecem nenhum tipo de comprovação do relacionamento entre as áreas correlacionadas. A

respeito disso, Silva (2013), em trabalho de síntese das sete visões interdisciplinares dessa

área,  no  qual  delimita  áreas  e  subáreas  desses  relacionamentos  presentes  na  literatura,

observou que a “natureza interdisciplinar da CI” é diversa e,  por vezes,  superficial  ou só

potencial, justificando sua afirmação a partir dos seguintes pontos:

1. O primeiro é que a CI se ocupa dos pressupostos da Ciência da Computação,
Psicologia,  Linguística,  Comunicação,  Filosofia,  Sociologia,  Administração  e
Economia de acordo com uma conveniência acadêmico-científica que depende
do contexto  do pesquisador ou  de  uma determinada instituição  atentando a
uma estreita ligação para aplicação nos seus estudos; 2. Quando ocorre o uso dos
pressupostos  da  Ciência  da  Computação,  Psicologia,  Linguística,  Comunicação,
Filosofia, Sociologia, Administração e Economia, a ideia de reciprocidade é mínima,
o que pode enfatizar um espectro de unilateralismo disciplinar. Esse unilateralismo
disciplinar costuma ocorrer quando uma disciplina se ocupa de outra(s) sem
promover um diálogo que prime pela reciprocidade. (SILVA, 2013, p. 87, grifos
nossos)

Pinheiro (1999) afirma que algumas das disciplinas listadas como relacionadas com a

ciência da informação assim o são sem nenhum tipo de fundamentação, nem distinção dos

níveis de contribuição, posição mantida em texto posterior, publicado em 2018. Essa mesma

autora  afirma  que,  em  estudos  anteriores,  utilizou  critérios  equivocados  para  verificar  a

ocorrência de relações interdisciplinares nessa área:

Hoje, repensando esse resultado, constato uma distorção, já apontada nesse artigo,
pela  não  diferenciação  entre  interdisciplinaridade  e  aplicação.  Na  Ciência  da
Informação,  as  aplicações  (contextos,  áreas,  setores  e  organismos)  isto  é,  a
informação científica, tecnológica, industrial ou artística, ou a aplicação em campos
do conhecimento, como na Medicina (informação em Medicina), se mesclam com a
interdisciplinaridade propriamente dita. É fundamental esclarecer que uma área de
aplicação  pode  apresentar  contribuições  interdisciplinares,  como  é  o  caso  da
Biblioteconomia,  que  também é uma aplicação,  por exemplo,  em Automação de
Bibliotecas  enquanto,  ao  mesmo  tempo,  contribui  para  a  representação  da

39 No texto original, a porcentagem indicada é 65%. Valor corrigido de acordo com tabela apresentada no texto de origem.
40 De acordo com esse documento, antes do envio da proposta de um programa para a área interdisciplinar, é necessário

verificar se o programa tem 60% dos docentes com formação ou titulação em áreas disciplinares abrangidas por outra área
de avaliação, diferente da interdisciplinar. Pois, caso isso ocorra, haveria a possibilidade de enquadramento da proposta do
novo programa em áreas disciplinares existentes que não a interdisciplinar. Como no referido caso foi constatado 45%,
logo, menos de 60%, os autores puderam realizar tal inferência.
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informação com técnicas de catalogação,  classificação e indexação. (PINHEIRO,
1999, p. 176)

Para comparação do lugar da arquivologia nessas mandalas,  é necessário levar em

conta que Pinheiro (1999; 2018) admitiu não ter contemplado a diferenciação entre aplicação

e interdisciplinaridade quando da elaboração da primeira mandala. Assim, identificou que em

várias das áreas da primeira representação, o relacionamento da ciência da informação com a

arquivologia era de aplicação e não de trocas. Diante de todas essas questões e analisando as

mandalas elaboradas por Pinheiro e Loureiro (1995) e Pinheiro (2018), especificamente sobre

a  inserção  da  arquivologia  nesse  rol,  pode-se  notar  o  aparecimento  dessa  área  nas  três

elaborações, conforme síntese organizada no Quadro 3.

Quadro 3 – Relacionamento da ciência da informação com a arquivologia, com base nas mandalas
interdisciplinares

Ano de publicação e áreas identificadas
Subáreas da ciência da informação com as quais a

arquivologia aparece relacionada

Pinheiro e Loureiro (1999): 12 subáreas 

 informação, cultura e sociedade
administração de sistemas de informação

automação
representação da informação

 sistema de recuperação da informação
redes e sistemas de informação

Pinheiro (2007 apud PINHEIRO, 2018): 17 subáreas
necessidades e usos da informação

representação da informação

Pinheiro (2018): 16 subáreas recuperação da informação

Fonte: Elaboração própria com base em Pinheiro e Loureiro (1995) e Pinheiro (1999, 2018).

A afirmação de  Pinheiro, a  partir  do  aprofundamento  de  seus  estudos, nos  faz

questionar se o relacionamento interdisciplinar entre a arquivologia e a ciência da informação

não estaria apoiado em situações em que a arquivologia foi considerada como uma aplicação

da ciência da informação e não constatada uma efetiva interdisciplinaridade.41

Ainda  sobre  a  diferenciação  entre  estudos  teóricos  e  aplicações,  Robredo  parece

concordar  com  Pinheiro  quando  diz  “faz-se  mister  diferenciar  os  estudos  fundamentais,

teóricos,  dos  estudos  que  visam  a  alguma  aplicação,  aproveitamento  ou  serviço  que,

naturalmente, derivam dos primeiros ou neles se apoiam.” (ROBREDO, 2011, p. 449). Cabe,

portanto, o alerta para que seja observada a diferença entre interdisciplinaridade e aplicação,

“[…] pois,  utilizar  métodos e  procedimentos  científicos  de outras  áreas  e  disciplinas  não

assegura o fato de se realizar um trabalho interdisciplinar.” (SANTOS NETO et al., 2017, p.

30).

41 Sobre o tema, ver Nisenbaum e Pinheiro (2016).
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Robredo  argumenta  que,  embora  a  biblioteconomia,  documentação,  arquivologia  e

museologia apresentem aspectos comuns, são áreas diferenciadas nas quais, em muitos casos,

ocorre “uma fertilização mútua, enquanto todas elas continuam a procurar a definição de seu

espaço no âmbito da Ciência da Informação.” (ROBREDO, 2011, p. 411). O autor caracteriza

a  ciência  da informação não só como inter,  mas multi  e  transdisciplinar  e,  justamente,  o

agregado dessas condições é o que faz com que se torne mais difícil de visualizar a linha que

separa a teoria da aplicação nessa área. 

 – Com ela, identificam-se e se relacionam as neurociências, as ciências cognitivas e
psicossociais,  as  ciências  sociais  no  geral,  as  ciências  dos  documentos  em  seu
sentido mais amplo, as ciências da comunicação, a sociolinguística, a semântica, a
semiótica,  a(s)  lógicas,  a  cibernética  e  todas  as  ciências  da  computação  e
informática, sem esquecer todos os recursos tecnológicos em que se apoiam o seu
desenvolvimento e suas aplicações.
 –  Todas as áreas que a integram, e que até pouco tempo eram consideradas como
ilhas  independentes  e  praticamente  incomunicáveis,  vêm se  beneficiando  de  um
arcabouço teórico cada vez mais forte, que favorece a mútua fertilização conceitual.
(ROBREDO, 2011, p. 448-449)

Nisenbaum  e  Pinheiro  (2016)  afirmam  que  estudos  sobre  medição  de

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade são recentes no exterior e remontam à década de

2000. No Brasil, embora a interdisciplinaridade seja investigada na ciência da informação, a

sua  medição42 não  aparece  explicitamente  como  pesquisa  porque  não  recebe  essa

denominação, ainda que existam alguns estudos nessa direção. A partir de Larivière e Gingras

(2014),43 Nisenbaum e Pinheiro (2016) chamam a atenção para a necessidade de distinção

entre  estudos  que  discutem a  interdisciplinaridade  daqueles  nos  quais  acontece  a  prática

interdisciplinar.

Tais  divergências  parecem  ter  fundamento  na  dificuldade  de  conceituação  e  de

elaboração de uma metodologia que possibilite a mensuração das questões referentes a uma

ciência  dita  interdisciplinar,  como explicita  Lança,  Amaral  e  Gracioso (2018).  Sobre essa

questão, Silva e Oliveira (2017, p. 448) se posicionam:

[…] aponta-se, para tanto, uma transgressão que possa ressignificar as abordagens
metodológicas para além da epistemologia interdisciplinar,  ponderando não só as

42 Aqui  se  está  falando  de  interdisciplinaridade  enquanto  um  tipo  de  metodologia.  “A  pesquisa  interdisciplinar
(Interdisciplinary Research – IDR) é um modo de pesquisa por equipes ou indivíduos que integra informações, dados,
técnicas, ferramentas, perspectivas, conceitos, e/ou teorias de duas ou mais disciplinas ou corpos de conhecimento
especializado para avançar na compreensão fundamental ou para resolver problemas cujas soluções estão além do escopo
de uma única disciplina ou campo de prática de pesquisa.” (COMMITTEE ON FACILITATING INTERDISCIPLINARY
RESEARCH et al., 2004, p.26 apud NISENBAUM; PINHEIRO, 2016, p. 3)

43 LARIVIERE, V.; GINGRAS, Y. Measuring Interdisciplinarity. In: CRONIN, B.; SUGIMOTO, C. R. (Eds.). Beyond
Bibliometrics: Harnessing Multidimensional Indicators of Scholarly Impact. London: The MIT Press, 2014. p. 187-200.
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condições  teoréticas  representadas  nos  indícios  bibliométricos  ou  na  linguagem
textual dos produtos científicos, mas, também, buscando uma relação intrínseca e
extrínseca com as ocorrências da prática interdisciplinar em diferentes conteúdos e
contextos das atividades científicas.

Geralmente,  são  utilizadas  análises  de  citações,  índices  de  coautoria e  listagens

temáticas como métodos e indícios que demarcam e legitimam o discurso interdisciplinar na

ciência da informação. Tais formas de verificação são criticadas por diversos autores, como

Bicalho e Oliveira (2011), Smith (1992 apud SILVA; OLIVEIRA, 2017), Souza e Dias (2011),

dentre outros,  por não serem representativas de uma interdisciplinaridade efetiva, ainda que

sejam importantes, pois permitem:

[…]  a  construção  de  subsídios  teóricos  para  tomadas  de  decisões  na  política
científica, na visualização do estado da arte da ciência da informação (em termos de
crescimento de um domínio nas ciências sociais) e a aproximação ou afastamento
teórico-conceitual de novos domínios e disciplinas.  Contudo, acredita-se que esse
tipo  de  positividade  que,  consideravelmente,  pode  sustentar  as  condições
epistemológicas  da  interdisciplinaridade  como  fato  científico  da  ciência  da
informação,  sendo  adotada  desde  seus  primeiros  escritos,  ver  Borko  (1968)  e
Machlup  e  Mansfield  (1983),  perpassam algumas  condições  históricas,  sociais  e
culturais na dinâmica da produção do conhecimento. (SILVA; OLIVEIRA, 2017, p.
451)

Nessa direção, com o intuito de investigar em que medida as relações disciplinares

estão presentes na prática das pesquisas em ciência da informação, Bicalho (2011, p. 125)

afirma “[…] que não existe clareza sobre o significado e as implicações práticas do que seja

uma pesquisa interdisciplinar,  no interior do campo. Ainda são incipientes os estudos que

fazem alguma reflexão sobre  o assunto ou  que  analisem suas  pesquisas  focalizando esse

aspecto.”

A partir de metodologia que envolveu a análise de artigos de periódicos da ciência da

informação  que  apresentavam  indícios  de  interação  com  outras  áreas,44 utilizando-se  de

distintos critérios para reuni-los, Bicalho (2011) conclui que a ciência da informação, campo

disciplinar  em  formação,  na  busca  de  seu  amadurecimento  teórico  e  metodológico,  tem

procurado a colaboração de outras disciplinas para complementar sua leitura dos fenômenos

que estuda e, nas situações de interação, ainda que potencialmente interdisciplinar, tem se

relacionado essencialmente de forma multidisciplinar – “A interação realizada pela Ciência da

Informação  com  outras  áreas  têm  sido  mais  utilizada  para  dar  sustentação  à  sua

disciplinaridade  do  que  propriamente  para  dar  vigor  a  sua  característica  interdisciplinar.”

(BICALHO, 2011, p. 125).

44 “Artigos publicados em periódicos brasileiros, editados em instituições de ensino superior, ligados a programas de pós-
graduação do país e de qualidade reconhecida pelo sistema Qualis […].” (BICALHO, 2011, p. 120).
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Assim  como  Bicalho,  há  autores  que  consideram  haver  ausência  de  um  sistema

conceitual  próprio  da  ciência  da  informação,  o  que  teria  reflexos  no  seu  estatuto

epistemológico. Sobre essa questão, Smit, Tálamo e Kobashi (2003, p. 8) consideram que “Os

termos utilizados pela área não refletem conceitos, mas remetem a procedimentos práticos,

instrumentos que regulamentam as aplicações práticas ou a outras áreas do conhecimento.”

Gerlin  e  Simeão (2017,  p.  7)  sustentam que “O entendimento  dessa ciência  como

campo  teórico  e  científico  aparece  marcado  pela  ausência  de  um  modelo  de  origem

consistente que lhe confira identidade.” Fracelin (2011) afirma que a ausência de um corpus

teórico próprio, faz com que a ciência da informação busque conceitos em outras disciplinas e

isso pode ter uma dupla implicação negativa, no sentido de que, muitas vezes, os conceitos

não são adequados ou que a ciência da informação os incorpora sem lhes dar um sentido

próprio.

Para Smit,  Tálamo e Kobashi (2003, p.  11), sob essa perspectiva, a interação com

outras  disciplinas,  pluri  ou interdisciplinarmente,  se  constitui  como um empecilho  para  a

construção  desse  campo,  pois  “A  fragmentação  conceitual,  o  recurso  constante  a

terminologias de outras áreas, a ausência de projeto de consolidação acabam retardando o

desenvolvimento  da  área.” Acrescentam  que,  em  virtude  da  interdisciplinaridade,  muitas

vezes  o  campo  da  informação  submete-se  a  referenciais  teóricos  de  campos

institucionalizados  que  nem  sempre  são  condizentes  com  seus  objetivos  específicos.

(KOBASHI; SMIT; TÁLAMO, 2001 apud SOUZA; DIAS, 2011). Em concordância com esse

aspecto, Bicalho (2011) ressalta que a consolidação teórica é indispensável para que se possa

estabelecer intercâmbios reais e mútuos com outras disciplinas.

A mesma crítica foi apresentada por Souza e Dias (2011). Em análise dos discursos

presentes  na  literatura  da  ciência  da  informação  a  respeito  da  interdisciplinaridade,  esses

autores identificaram que a disciplinaridade deixa de ter o efeito de barreira a ser superada, de

esfacelamento  do  conhecimento, para  ganhar  status de  elemento  próprio  constitutivo  da

interdisciplinaridade, uma vez que esta tem seu referencial nos movimentos de aproximação e

distanciamento  das  disciplinas.  Dessa  forma, há  o  reconhecimento  da  condição

interdisciplinar da ciência da informação ao mesmo tempo em que há a necessidade de sua

delimitação como campo específico disciplinar autônomo (SOUZA; DIAS, 2011).

O discurso  interdisciplinar  tem como fundamento  uma  aparente  homogeneidade
lógica, utilizando de estratégias ideológicas em formações discursivas pautadas no
generalismo  e no  naturalismo.  Esse discurso tão propalado representa uma porta
aberta ao pensamento ingênuo e a práticas supostamente integradoras, que, longe de



68

constituir efetivas contribuições teórico-metodológicas orientadas à  construção da
autonomia  do  campo,  podem  estar  apenas  a  serviço  do  controle  de  fluxos  de
informação e conhecimento. (SOUZA; DIAS, 2011, p. 65, grifos no original)

Tais autores explicam que, a generalização da informação e sua propagação discursiva

como subsídio para o desenvolvimento em diversas áreas, reflete num apagamento dos tipos

de recortes disciplinares que atuam com esse objeto e desconsideram suas particularidades em

cada caso. Essa estratégia de naturalização discursiva é mais um dos pontos identificados por

Souza  e  Dias  (2011)  como  aqueles  sob  os  quais  a  interdisciplinaridade  na  ciência  da

informação parece se estabilizar.

O discurso da complexidade do objeto de estudo dessa área é mais um desses pontos.

Desvelando  essa  afirmação,  a  pluralidade  epistemológica,  na  verdade,  seria  resultado  da

oscilação das inter-relações “construídas conforme necessidade exterior, em detrimento de um

processo  de  integração  disciplinar  orientado  à  construção  da  autonomia  do  campo.”

(TÁLAMO; SMIT, 2007 apud SOUZA; DIAS, 2011, p. 63). 

As formações diversas dos profissionais atuantes na área de ciência da informação é

mais um dos aspectos utilizados como estabilizador dos arranjos discursivos do entendimento

da ciência da informação como área interdisciplinar, identificado por Souza e Dias (2011, p.

64)  como  justificativa  para  a  construção  do  argumento  lógico-prático  de  efetividade  da

interdisciplinaridade. 

Esses autores acrescentam ainda, a partir de Domingues et al. (2004  apud SOUZA;

DIAS,  2011,  p.  58),  que  a  prática  interdisciplinar  na  ciência  da  informação  estaria  mais

próxima do “compartilhamento de objeto de estudo ou de alguns aspectos deste, mas segundo

pontos  de  vista  diferentes,  por  diversos  campos  e/ou  áreas  do  conhecimento,  tais  como

biblioteconomia, documentação, recuperação da informação, comunicação, entre outros.”

Souza  e  Dias  (2011)  afirmam  que,  para  a  ciência  da  informação,  que  tem  a

interdisciplinaridade como um de seus principais fundamentos, são extremamente necessários

estudos  epistemológicos,  pois  neles  se  encontra  a  base  do processo  de sua  consolidação.

Ainda que existam algumas iniciativas, há carência de aprofundamento de aspectos teórico-

metodológicos que sustentem uma epistemologia interdisciplinar na ciência da informação.

De forma mais  precisa,  pode-se  dizer  que  o  seu  forte  vínculo  com a  revolução
informacional, com o novo modelo de desenvolvimento econômico e com a ciência
contemporânea, desconsiderando as particularidades de seu campo de conhecimento
e de seu objeto de estudo específico, bem como das teorias e metodologias, em um
movimento de busca incessante de relações interdisciplinares, representa a aceitação
acrítica das proposições gerais e aparentemente estabilizadas. Essa postura colabora
tanto com a flutuação conceitual, teórica, metodológica e prática presente no campo
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da ciência da informação, quanto com a dificuldade de construção de sua identidade.
(SOUZA; DIAS, 2011, p. 65)

Targino (1995, p. 13) afirma que, por conta de seu objeto de estudo – a informação –, a

ciência  da  informação  é  irrefutavelmente  interdisciplinar,  no  sentido  de  interação  entre

disciplinas, e transdisciplinar, “[...] por conta da percepção dos fatos e fenômenos mediante

movimento de transcendência, ou seja, de ruptura com os limites preestabelecidos de uma

única disciplina.” Para essa autora, a ciência da informação emerge como uma metaciência ou

supraciência “[...]  no sentido de que não lida com segmentos específicos da informação -

informação  jurídica,  informação  tecnológica,  informação  científica  etc.  -  mas  com  a

metainformação, que ultrapassa fronteiras rigidamente demarcadas para interagir com outras

áreas.”  (TARGINO, 1995,  p.  14).  Relaciona-se com a  linguística,  matemática,  sociologia,

psicologia, informática e, de forma mais próxima, com a biblioteconomia e a documentação.

Para Gerlin e Simeão (2017), a característica interdisciplinar,45 ou os diálogos multi e

pluridisciplinares  também  realizados  pela  ciência  da  informação,  ainda  aprisionam  o

conhecimento e  os  especialistas  em relações baseadas em contornos específicos  definidos

pelas disciplinas. Assim, o apoio a uma ciência da informação transdisciplinar naturalmente

surge como proposta  que permitiria uma mudança metodológica e epistemológica em sua

constituição,  pois  “Cabe,  então,  encontrar  outras  possibilidades  de  produção  de

conhecimentos e de atuação que possibilitem práticas e diálogos para além dos limites das

disciplinas que compõem a CI.” (GERLIN; SIMEÃO, 2017, p. 17).

Com  a  transdisciplinaridade,  há  uma  maior  possibilidade  da  eliminação  das
fronteiras  por meio da superposição e da interpenetração de uma diversidade de
metodologias e experiências, tendo em vista que na contemporaneidade é necessário
propor metodologias  que consigam prever a  complexidade que essa transgressão
metodológica apresenta. (GERLIN; SIMEÃO, 2017, p. 20)

Em pesquisa com base nos trabalhos apresentados no Grupo de Trabalho 1– Estudos

Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação –, do Encontro Nacional de Pesquisa

em  Ciência  da  Informação  (ENANCIB),  Thiesen  (2012)  afirma  que  a  arquivologia,

biblioteconomia  e  museologia,  áreas  ligadas  à  questão  documental  e  informacional,

ressentem-se  de  um  corpo  teórico  independente  e  autônomo  que  dê  conta  de  suas

especificidades. Essa seria a razão pela qual tais áreas procuram diálogo com a ciência da

informação,  visando  encontrar  referências,  problemas,  teorias  e  metodologias,  as  quais

45 As autoras se baseiam no conceito de transdisciplinaridade de Nicolescu (1999, p. 52 apud GERLIN; SIMEÃO, 2017, p.
16) -  “A transdisciplinaridade, como o prefixo ‘trans’ indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as
disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo
presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento.”
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possam utilizar para discutir as suas problemáticas. Nesse caso, num movimento oposto, a

argumentação a respeito da não interdisciplinaridade entre essas áreas reside no entendimento

de que seriam tais disciplinas que buscariam complementações na ciência da informação, não

configurando-se necessariamente num tipo de relação interdisciplinar.

O que se pode perceber com as afirmações sobre a interdisciplinaridade da ciência da

informação é que tal delimitação pode ser utilizada tanto para fundamentar argumentações

ligadas à possibilidade de seu fortalecimento,  como para ressaltar  sua fragilidade teórico-

conceitual (GERLIN; SIMEÃO, 2017). 

Para Gomes (2001), Araújo (2011), Moraes e Carelli (2016), Santos Neto et al. (2017)

entre outros, é compreensível que haja ainda tantas divergências quanto a seu objeto de estudo

e definições, assim como à origem dos tipos de relacionamentos com as disciplinas com as

quais faz fronteiras, por considerarem a ciência da informação ainda uma disciplina jovem.

Tal argumentação parece encontrar justificativa nas palavras de Pombo:

Passando do nível das palavras ao nível das ideias, ou, se preferirem, das  ‘coisas’,
verificamos que a interdisciplinaridade é um conceito que invocamos sempre que
nos confrontamos com os limites do nosso território de conhecimento, sempre que
topamos com uma nova disciplina cujo lugar não está ainda traçado no grande mapa
dos saberes, sempre que nos defrontamos com um daqueles problemas imensos cujo
princípio  de  solução  sabemos  exigir  o  concurso  de  múltiplas  e  diferentes
perspectivas. (POMBO, 2008, p. 15)

O mesmo modelo  estabelece  características  de uma disciplinaridade buscada  pelos

teóricos da ciência da informação e questionada pelos da interdisciplinaridade, posições essas

que se aglutinam, se sobrepõem, se confundem e, muitas vezes não são explicadas.  Daí as

distintas análises e definições dessa área enquanto, por exemplo, interdisciplina (YUEXIAO,

1988  apud SILVA,  1999),  ciência  atípica  (ZIMAN,  1979  apud SILVA,  1999),  disciplina

propósito-orientada (BELKIN; ROBERTSON, 1976  apud SILVA, 1999), protótipo de uma

nova  ciência  (WERSIG,  1993 apud SILVA,  1999),  metaciência  da  informação

(DRAGULANESCU,  2001  apud ROBREDO,  2003)  ou  entre  uma  interdisciplina  e  uma

interciência (POMBO, 2010).

O entendimento das distintas visões acerca das relações disciplinares na ciência da

informação é essencial para reflexão das conexões entre as disciplinas que são estabelecidas

na literatura das áreas, aqui com especial interesse na arquivologia, e para se ter um panorama

das divergências a respeito da sua própria constituição epistemológica. 

Explicitar  essas  nuances  revela  oportunidade  para  inúmeros  questionamentos.  No

entanto,  verticalizar  essa discussão  requer  um trabalho específico para  tal  análise.  Assim,
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retomando  o  caminho  proposto,  na  próxima  seção  serão  abordados  os  principais

relacionamentos entre a arquivologia e a ciência da informação que foram possíveis de serem

identificados a partir da pesquisa bibliográfica realizada.
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4 RELAÇÕES ENTRE A ARQUIVOLOGIA E A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Como pode ser visto na seção anterior, especificamente no Quadro 3, a arquivologia

não é uma disciplina tradicionalmente citada por autores que estudam a interdisciplinaridade

na  ciência  da  informação,46 questão  para  a  qual  Fonseca  (2005)  chama  atenção.  Mesmo

quando o objeto da arquivologia é deslocado para a informação, questão que será abordada

nesta  seção,  o  que  tornaria  a  relação  ente  essas  disciplinas  mais  óbvias,  segundo alguns

autores, a falta de percepção das relações interdisciplinares entre a ciência da informação e a

arquivologia permanece e a omissão é mútua, ou seja, a arquivologia também não costuma

considerar a ciência da informação como uma área afim (FONSECA, 2005).

Baseado nisso e nos autores que ponderam a falta  de estudos mais profundos que

comprovem a fertilização recíproca que permita vislumbrar a interdisciplinaridade entre essas

duas  áreas  específicas,  neste  trabalho  não  se  tomará  como  ponto  de  partida  o  caráter

interdisciplinar desse relacionamento. Com o apoio da pesquisa bibliográfica, a importância

desse tópico reside em mostrar posicionamentos que estabeleçam ou constatem proximidades

entre  as  áreas  acima  citadas,  independentemente  do  tipo  ou  da  profundidade  da  relação

defendida pelos autores. 

Dessa  forma,  o  que  se  faz  é  uma  tentativa  de  compreensão  da  possibilidade  de

ocorrência de trabalhos com temáticas arquivísticas nos programas de pós-graduação stricto

sensu  em ciência da informação através dos caminhos identificados na literatura das áreas.

Assim,  a  partir  das  leituras  realizadas,  foram  reconhecidos  três  principais  eixos  de

relacionamento: teorias que, a partir do deslocamento do objeto da arquivologia, a inserem no

contexto  informacional  e  a  aproximam  da  ciência  da  informação  nessa  perspectiva;

vinculações  institucionais  que  avizinham os  cursos  de  graduação em arquivologia  e  pós-

graduação  em  ciência  da  informação;  além  da  exposição  de  pesquisas  anteriores  que

explicitaram a proximidade entre os dois campos no desenvolvimento de pesquisas na pós-

graduação.

 Importante reforçar que os entendimentos acerca do objeto da arquivologia não são

consensuais47 e, tampouco que, ao considerar os arquivos ou o documento de arquivo como

46 Tal constatação foi feita com base na maioria dos textos lidos. No entanto, deve-se deixar registrado que há autores que
consideram a arquivologia como área fortemente relacionada à ciência da informação, como Araújo (2011). O mesmo
autor afirma que, assim como a biblioteconomia, a arquivologia não conseguiu desenvolver um corpo de conhecimentos
propriamente científicos (ARAÚJO, 2011).

47 Tognoli e Guimarães (2010a) identificam os objetos da arquivologia segundo alguns autores. Para Bellotto (2005), “o
objeto intelectual da disciplina é a informação, mais precisamente os dados que possibilitam a informação”, ainda que se
possa considerar os arquivos como objetos físicos da arquivologia. Esses autores também afirmam que para Couture e
Rousseau (1982) o objeto da arquivologia é tido como o conjunto de informações orgânicas. Já Heredia (1991), Lodolini
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objetos da arquivologia não haja possíveis pontos de intercessão com as questões abordadas

em outras disciplinas. 

Há autores da arquivologia que demarcam o estudo da informação como ponto que

permite uma maior aproximação entre essa área e a ciência da informação e, até mesmo, como

condição para a cientificidade48 da primeira. Assim, o que será proposto a seguir é um recorte

desse universo de diferentes abordagens e definições de objetos da arquivologia, tendo em

vista que não é propósito desta dissertação dar conta da amplitude de tal questão. 

As  relações  de  proximidades  epistemológicas,  institucionais  e  de  pesquisa  com a

ciência da informação consideram outras a respeito do percurso da arquivologia enquanto

disciplina científica no Brasil como, por exemplo, a não muito distante inserção dessa área no

ambiente acadêmico e a existência, até o momento, de um único curso de mestrado da área no

país.  São,  portanto,  algumas facetas  do relacionamento  da arquivologia  com a ciência  da

informação, recortes necessários, tendo em vista o espaço de desenvolvimento e a proposta de

pesquisa.

Após exposição de tais aproximações, serão apresentados alguns trabalhos específicos

identificados na pesquisa bibliográfica, que versam sobre o desenvolvimento da pesquisa em

arquivologia e sua aproximação com a ciência da informação no espaço da pós-graduação, os

quais fornecem aporte para a investigação que será realizada na seção 6.

4.1 RELAÇÕES NO CAMPO INFORMACIONAL

O discurso da importância da informação como recurso estratégico do ponto de vista
do desenvolvimento e da orientação de sucesso das organizações, se faz presente,
por exemplo,  nas  iniciativas  de sistemas nacionais  de informação recomendados
pela  UNESCO  e,  também,  nas  aplicações  dos  sistemas  de  recuperação  da
informação. Nesse sentido, ocorre um deslocamento das funções arquivísticas, até
então associadas aos elementos contextuais da entidade documental, e ampliando-se
frente aos potenciais da representação temática, numa interface com a Ciência da
Informação. (SILVA, 2009, p. 164)

A pesquisa realizada por Fonseca (2005) tem especial importância para este trabalho,

não só pelo  pioneirismo na discussão  da relação interdisciplinar  entre  a  arquivologia e  a

ciência da informação no Brasil, como também por ter sido a leitura motivadora da construção

do projeto inicial que deu origem a esta pesquisa.

(2008), Duranti (1995), Schellenberg (2004), por exemplo, “identificaram o conjunto de documentos de arquivo como
objeto da arquivística.”  (TOGNOLI;  GUIMARÃES, 2010a,  p.  132-133).  Para maior detalhamento das diferentes
concepções acerca do objeto da arquivologia, ver  Arquivologia e a construção de seu objeto científico: concepções,
trajetórias e contextualizações, de Schmidt (2012).

48 Quanto a essa última caracterização, faz-se necessário delimitar o entendimento de que a arquivologia e considerada neste
trabalho como uma área científica



74

Essa  autora  analisa  os  aspectos  predominantes  na  arquivologia,  identifica

reformulações  e possibilidade da intercessão de interesses com a ciência da informação a

partir da perspectiva do deslocamento de seu objeto do arquivo para a informação. Fazer esse

tipo de estudo, segundo Fonseca (2005, p.  12),  pode contribuir  para delinear contornos e

alargar fronteiras acadêmicas da arquivologia e também “[…] para incorporação do fenômeno

informacional arquivístico no território da Ciência da Informação.”

Sabe-se que existem divergências não só sobre o objeto da ciência da informação e da

arquivologia,  como  distintas  definições  sobre  informação  que  podem  levar  a

desentendimentos “[…] no mundo das chamadas Ciências Sociais Aplicadas, uma vez que a

informação  é  também objeto  de  outras  disciplinas  como  a  Comunicação,  por  exemplo.”

(TOGNOLI; GUIMARÃES, 2010a, p. 132). Mesmo assim, esse parece ser o principal aspecto

de aproximação presente na literatura e ponto de sustentação, muitas vezes reafirmado, do

relacionamento interdisciplinar entre a arquivologia e a ciência da informação.

De  acordo  com a  periodização49 elaborada  por  Schmidt,  pode-se  observar  que  as

perspectivas  que  consideram  a  informação  como  objeto  da  arquivologia  inserem-se  no

período definido como arquivologia contemporânea, situado temporalmente a partir do final

da década de 1980, quando ocorre o “[…] salto tecnológico, além da inserção do computador

nas  atividades  cotidianas,  as  possibilidades  ‘virtuais’ e  ‘eletrônicas’ para  o  documento  de

arquivo [os  quais]  trazem novos questionamentos  à  área.”  (SCHMIDT,  2012,  p.  62).  Foi

também a partir de Schmidt (2012) que as abordagens do período foram identificadas e serão

resumidamente apresentadas a seguir.

4.1.1 Arquivística integrada

A arquivística integrada canadense emerge, sob as condições possíveis da década de

1980,  como  uma  proposta  de  integração  para  a  questão  da  ruptura  do  ciclo  de  vida

documental,  observada  na  teoria  e  na  prática  pela  separação  do  trabalho  dos  records

managers50 daquele realizado pelos archivists, própria da teoria norte-americana dos records

49 “Dessa maneira, consideramos como o período da História dos arquivos aquele compreendido desde a invenção da escrita
até  a  Revolução  Francesa  (1789).  A partir  de  então,  inicia-se  o  que  definimos  como período paradigmático,  a
Arquivologia Clássica, que se configura até após a Segunda Guerra Mundial, meados da década de 1940. Neste tempo, a
reorganização da ordem mundial demanda novos usos dos arquivos, momento em que a Arquivologia Moderna tem suas
teorias e métodos ampliados e que vão se construindo até o final da década de 1980, fase que definimos como transição e
início para a Arquivologia Contemporânea.” (SCHMIDT, 2012, p. 103-104, grifos no original).

50 “Na língua inglesa, apenas documentos de guarda permanente sao chamados de archives, os de uso correntes recebem a
denominação de records.” (RODRIGUES, 2006, p. 103, grifo nosso). Nessa  concepção, os  records managers  são
responsáveis pelos documentos na fase corrente, enquanto os archivists são os responsáveis pelos documentos de guarda
permanente.
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management 51 e da tradição anglo-saxônica.

O objetivo não é o de negar que a arquivologia possa ser abordada de forma a dedicar-

se às necessidades administrativas ou aos documentos históricos,  mas sim apresentar uma

terceira possibilidade que é o enfoque integrado, considerando simultaneamente os valores

primário e secundário dos documentos (ROUSSEAU; COUTURE, 1998 apud SCHMIDT,

2012).

Rousseau e Couture (1998) indicam que uma arquivística global, implica três objetivos

essenciais a serem alcançados:

• garantir  a  unidade  e  a  continuidade  das  intervenções  do  arquivista  nos
documentos  de  um  organismo  e  permitir  assim  uma  perspectiva  do
princípio  das  três  idades  e  das  noções  de  valor  primário  e  do  valor
secundário;

• permitir a articulação e a estruturação das atividades arquivísticas numa
política de organização dos arquivos;

• integrar o valor primário e o valor secundário numa definição alargada de
arquivo. 

Além disso, a abordagem integrada surge como a via que permite à arquivística
dotar-se  de  uma  imagem  forte  e,  consequentemente,  ser  reconhecida
socialmente. (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 70)52

Dessa forma, a proposta de Couture e Rousseau busca uma integração da disciplina,

concentrando  os  estudos  na  gestão  da  informação  orgânica  e  em sua  importância  para  o

fortalecimento da arquivologia no século XXI (TOGNOLI; GUIMARÃES, 2010b). “O que

passa a ser mais importante é a gestão da informação em relação à gestão do documento, e por

isso  a  Arquivologia  deve  ser  uma  disciplina  autônoma  inserida  na(s)  Ciência(s)  da

Informação, seu ‘novo’ lugar epistemológico.” (SCHMIDT, 2012, p. 193).

Tanus  e  Araújo  (2013)  explicam  que  a  expressão  cunhada  pelos  arquivistas

canadenses, informação arquivística ou informação registrada orgânica, demarca uma nova

influência e fase no ensino da arquivologia por conta da inauguração de um novo objeto de

estudo para a área:

É  esse  deslocamento  de  objeto  que  favorece  uma  aproximação  entre  o  campo
científico da arquivologia e da ciência da informação, que pode ser vista a partir do
reflexo  nas  temáticas  de  pesquisas,  nas  produções  acadêmicas,  nas  formações
acadêmicas e na cultura informacional dos arquivos. (TANUS; ARAÚJO, 2013, p.
93)

51 Expressão cunhada em inglês e traduzida no Brasil como gestão de documentos. Segundo o Dicionário Brasileiro de
terminologia Arquivística (2005), e o “Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes a produção, tramitação,
uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediaria, visando sua eliminação ou recolhimento.
Também chamado administração de documentos.”

52 Sobre o segundo objetivo, os autores definem os componentes da política de organização de arquivos: “[…] legislação ou
regulamentação, base legal para as intervenções, uma estrutura que agrupe os recursos necessários às intervenções e um
programa que defina e ordene cada uma dessas intervenções.” (ROUSSEAU; COUTURE, 1998, p. 75).
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Para Tognoli  e Guimarães (2010a, p. 131), “A informação registrada é o elemento

responsável por dar a ela [ciência da informação] o caráter interdisciplinar por natureza […]”

e, a partir da identificação do objeto de estudo da arquivologia como informação orgânica

registrada, como consequência, pode ser observada a aproximação entre essas duas áreas. 

Conclui-se,  portanto,  que  a  Arquivística,  uma  disciplina  relativamente  nova  e
baseada  fundamentalmente  na  prática,  encontra  na  Ciência  da  Informação  –
especificamente no cenário brasileiro um espaço científico capaz de fundamentar a
produção,  a  organização  e  o  uso  da  informação  orgânica  registrada,  em  outras
palavras, informação arquivística. (TOGNOLI; GUIMARÃES, 2010a, p. 135)

4.1.2 Pós-Custodial

De acordo com Schmidt (2012), essa perspectiva tem como principais representantes

os portugueses Armando Malheiro da Silva, Fernanda Ribeiro, Júlio Ramos e Manuel Luís

Real,  indicando  como  inauguração  desse  novo  discurso  no  Brasil  a  publicação  do  livro

Arquivística:  teoria  e  prática  de  uma  ciência  da  informação  (1999). Os  autores  dessa

abordagem entendem a arquivologia como uma disciplina inserida na ciência da informação e,

além disso:

[...] consideram ser possível estabelecer um paradigma científico para o campo dos
arquivos somente quando inserido na perspectiva informacional - '‘pós-custodial’, a
partir  da  década  de  1980,  em detrimento  de  seus  ‘antigos’ atributos  tecnicistas,
patrimonialistas e custodiais. Como ‘antigos’ atributos, caracterizam a preocupação
com os arquivos direcionada à guarda/custódia dos documentos, onde seu Fazer era
baseado em técnicas que tornaram a área por demais descritiva. (SCHMIDT, 2012,
p. 195, grifo no original)

Para  essa nova abordagem,  a  arquivologia  conquistaria  seu  lugar  de  cientificidade

como uma disciplina aplicada do campo da ciência da informação, uma vez que: 

O novo paradigma emergente, apelidado de científico-informacional, implica uma
alteração  profunda  de  perspectiva,  muda  o  objecto  de  estudo  e  de  trabalho  do
‘documento’ para a ‘informação’, convoca metodologias de investigação adequadas
ao estudo de um fenômeno humano e social (a informação), que não diferem das
usadas pelas  Ciências  Sociais  em geral,  e  encara  a  Arquivística,  não  como uma
técnica com especificidades próprias, mas sim como uma disciplina aplicada da área
da Ciência da Informação. (RIBEIRO, 2005, p. 7-8)

No contexto da arquivologia pós-custodial, os esforços estão voltados para questões

científicas e de acesso à informação, em detrimento do que é relativo à guarda/custódia dos

documentos (SCHMIDT, 2012). O objeto de estudo da arquivologia passa a ser a informação

como fenômeno humano e social, assim definida como:



77

[…]  conjunto  estruturado  de  representações  mentais  codificadas  (símbolos
significantes)  socialmente  contextualizadas  e  passíveis  de  serem  registadas  num
qualquer suporte material (papel, filme, banda magnética, disco compacto, etc.) e,
portanto,  comunicadas  de  forma  assíncrona  e  multi-direccionada.  (SILVA;
RIBEIRO, 2002, p. 37 apud RIBEIRO, 2005, p. 8)

De acordo com Schmidt (2012), a grande propagação dessa abordagem no campo dos

arquivos no Brasil estaria relacionada à facilidade de acesso em virtude da língua, aspecto

facilitador da leitura e da compreensão das publicações originais de referência. 

4.1.3 Arquivologia Funcional ou Pós-Moderna 

Abordagem também canadense, que emerge no final da década de 1980, tem como

principais nomes Hugh Taylor e Terry Cook (SCHMIDT, 2012). Sua base pode ser encontrada

na enunciação de uma mudança paradigmática na arquivologia, segundo a qual:

O objeto do  novo paradigma da ciência arquivística é o que Thomassen chama de
“process-bound  information”,  que  é  a  informação  gerada  pelos  processos
administrativos  e  estruturada  por  esses  processos  com objetivo  de  permitir  uma
recuperação contextual,  com o contexto desses processos como ponto de partida.
(KETELAAR, 2000, p. 236 apud TOGNOLI; GUIMARÃES, 2011, p. 3)

Nessa perspectiva, considera-se a inserção do documento de arquivo num contexto

funcional  e  social,  “[…]  dando  ênfase  na  proveniência  e  na  dinamicidade  do  registro

arquivístico enquanto objeto virtual, construído a partir de uma intenção e cujo foco recairá

sobre o processo de criação desses registros.” (TOGNOLI; GUIMARÃES, 2011, p. 10). 

Para o novo século,  baseada nestas mudanças nos documentos e no  insight  pós-
moderno,  a Arquivologia deveria mudar o paradigma de pesquisa da análise das
propriedades e características de documentos individuais ou de Séries documentais,
para uma análise das funções, processos e transações que geram documentos ou as
Séries a serem criadas. Com foco no processo de criação em vez de em produtos, as
formulações teóricas nucleares sobre arquivos irá mudar. (COOK, 2012, 144, grifos
no original)

Nessa  perspectiva,  o  documento  não  é  considerado  imparcial  e  neutro.  A atenção

volta-se  para  a  análise  funcional  do  processo  que  o  criou,  destacando  a  influências  dos

sujeitos na sua produção. O princípio da proveniência é então redescoberto. Segundo Tognoli

(2012, p. 22), “[…] mais do que manter a união dos documentos provenientes de uma mesma

fonte criadora, em um fundo específico, o princípio pode ser utilizado para a análise funcional
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nos contextos e processos de criação dos documentos.”

A abordagem  pós-moderna  […]  trabalha  no  sentido  de  reconhecer  as  relações
existentes entre os criadores de documentos, as funções desempenhadas por eles e
refletidas  nos  registros,  assim como as  convenções  narrativas  empregadas  nesse
processo que,  de algum modo,  irão refletir  na  herança  documental.  (TOGNOLI;
GUIMARÃES, 2011, p. 30)

Em  Arquivologia e  Pós-Modernismo: novas reflexões para velhos  conceitos,  Cook

(2012) traz características do pós-modernismo e insere a arquivologia nessa nova dinâmica,

faz  contraposições  a  entendimentos  considerados  tradicionais  e  reflete  sobre  aspectos  da

arquivologia  que,  inseridos  nesse  novo contexto  de  alteração paradigmática,  precisam ser

revistos.

O  Quadro  4  traz  uma  síntese  das  abordagens  teóricas  arquivísticas  do  campo

informacional.

Quadro 4 – Principais abordagens teóricas contemporâneas nas quais a informação é o objeto da arquivologia

Abordagem País Período Objeto científico
Natureza científica da

arquivologia

Arquivística 
Integrada

Montreal –
Quebec/Canadá

Década 
de 1980

Informação orgânica
Disciplina autônoma inserida
nas ciências da informação

Pós-Custodial Portugal
Final da década de

1990
Informação social

Disciplina subordinada à
ciência da informação

Arquivística 
Funcional ou 
Pós-Moderna

Canadá Inglês
Final da década de

1980

Process-Bound
Information: informação
gerada pelos processos

administrativos e
organizadas com vistas a

recuperar o contexto

Disciplina científica

Fonte: Adaptado de Schmidt (2012, p. 216-217).

Nas justificativas para os novos aportes na teoria arquivística, pode-se encontrar como

pano  de  fundo  as  novas  tecnologias,  especificamente,  a  emergência  e  disseminação  do

documento  eletrônico53 como  motivador  das  novas  reflexões  na  área.  Dessa  forma,  a

arquivologia precisaria revisitar seus conceitos, princípios e funções frente às novas demandas

53 Identificada como paradigma do elétron na ciência da informação por Le Coadic (2004). Caracterizado pela revolução
tecnológica, iniciada em 1960 e ainda em curso. Sua base “[…] está na mudança do suporte, que modifica o espaço-
tempo da informação e que parece se estabelecer de modo duradouro… até a próxima revolução.” (LE COADIC, 2004,
p. 111).
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que emergem. Há autores que defendem a necessidade da área de rever o seu objeto de estudo

na busca por sua legitimação científica, culminando em novas perspectivas epistemológicas.

Pelo  menos  as  três  principais  aqui  expostas  consideram  a  informação  como  objeto  da

arquivologia  em detrimento do documento,  ainda que com especificidades  em cada caso.

Então,  o  passado  da  arquivologia  é  revisto  e,  em  alguns  cenários,  renegado,  conceitos

basilares são revisitados,  como o princípio da proveniência e a noção de fundo, e funções

arquivísticas são repensadas.54

4.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Em investigação acerca da formação e pesquisa em arquivologia, Couture, Martineau

e Ducharme apresentam a trajetória da formação dos profissionais de arquivos em três fases,55

das  quais  interessa  aqui  especialmente  a  segunda  e  a  terceira,  que  correspondem

respectivamente ao movimento para a harmonização das formações, período entre os anos de

1974  e  1989  e limites  da  harmonização  e  a  transformação  da  ambiência  arquivística.

(COUTURE; MARTINEAU; DUCHARME, 1999 apud SCHMIDT, 2012, p. 264).

O  movimento  de  harmonização  característico  da  segunda  fase  delimitada  acima

corresponde a uma iniciativa da UNESCO, com apoio do Conselho Internacional de Arquivos

(CIA),  da  Federação  Internacional  de  Informação  e  Documentação  e  da  Federação

Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, cujo objetivo era definir meios que

possibilitassem a harmonização da arquivologia,  biblioteconomia  e  ciência  da informação

(COUTURE; MARTINEAU; DUCHARME, 1999 apud SCHMIDT, 2012). Assim, haveria a

possibilidade  “de  uma política  única  de  recursos  e  infraestrutura,  além da  unificação das

discussões acerca de problemas comuns […]” (SCHMIDT, 2012, p. 265), sob o entendimento

de que essas áreas teriam questões semelhantes.56

A evolução do ensino da Arquivística nos Estados Unidos foi, na verdade, no sentido
de  uma  progressiva  integração  nas  escolas  de  Biblioteconomia  e  Ciência  da
Informação,  embora  essa  inserção  tenha  sido  mais  uma  questão  logística  e  de
racionalização de recursos, fruto de uma política de ensino economicista a que não é

54 Por exemplo, a função da avaliação que ganha nova interpretação sob a perspectiva da arquivística funcional.
“A nova estrutura analítica para a avaliação rejeita, assim, os princípios arquivísticos tradicionais de arranjo e
descrição, que preconizam uma congruência exata entre a função criadora, a estrutura criadora e seu sistema
de armazenamento de informações. Ao invés, a nova abordagem reconhece que as funções agora são multi-
institucionais e que dentro de cada instituição há numerosos sistemas de armazenamento de informações, com
uso de vários meios.” (COOK, 1998, p. 136).

55 Primeira fase: da erudição à gestão da informação (1821 – 1974).
56 “Como aumento da produção de documentos e informações que necessitavam de tratamento, ampliação nas demandas

derivadas deste aumento e adaptação a novas tecnologias.” (SCHMIDT, 2012, p. 265).
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alheia a crise das Universidades verificada a partir dos anos 70, do que o resultado
de uma reflexão de carácter teórico e epistemológico, passível  de criar uma área
científica  com  carácter  unitário,  congregadora  das  diferentes  disciplinas  que  se
associavam no mesmo espaço físico universitário. (RIBEIRO, 2002, p. 9)

 Alguns passos nessa direção podem ser vistos a partir,  por exemplo, do Simpósio

Internacional do Programa Geral de Informação da UNESCO, ocorrido em 1980, em Paris,

com o intuito de constituir um núcleo comum de formação profissional entre a arquivologia,

biblioteconomia  e  ciência  da  informação;  a  publicação  da  obra  Guidelines  for  writing

learning objectives  in librarianship,  information science and archives administration,57 de

France  Fontaine  e  Paulette  Benhard,  em 1988;  na  mesma década,  apoio  à  mesa  redonda

internacional organizada pela  International Federation of Library Associations (IFLA), na

qual  professor  Antônio  de  Miranda,  da  UnB,  foi  convidado a  apresentar  pré-proposta  de

harmonização  curricular  dos  cursos  de  arquivologia,  biblioteconomia  e  museologia  no

contexto da ciência da informação (ARAÚJO; MARQUES; VANZ, 2011; TANUS; ARAÚJO,

2012).

No Brasil, se inicia na década de 1990 os primeiros esforços no sentido de integração

entre as áreas da museologia, biblioteconomia, arquivologia e ciência da informação como

reflexo das iniciativas internacionais da UNESCO (TANUS; ARAÚJO, 2012). De acordo com

Araújo, Marques e Vanz (2011), diversos são os fatores que têm facilitado a aproximação da

arquivologia,  biblioteconomia,  museologia  e  ciência  da  informação  ‒ a  valorização  da

investigação  na  busca  por  maior  cientificidade,  potencialidades  advindas  das  tecnologias

digitais, menor ênfase nas instituições que as representam (arquivos, bibliotecas e museus),

maior realce nos fluxos e contextos etc. 

Na perspectiva da integração curricular entre os três cursos e a ciência da informação,

como espaço acadêmico-institucional e de pós-graduação no Brasil, Araújo, Marques e Vanz

(2011, p. 87) afirmam que seria necessário:

[…] assegurar que o processo ocorra em mão dupla: a Ciência da Informação não
deve apenas fornecer teorias, conceitos e métodos às três áreas; deve, sim, ser capaz
de acolher as especificidades delas, o conhecimento acumulado no âmbito teórico e
prático de cada uma, e ser capaz de se transformar e se enriquecer a partir desse
acolhimento. 

Em recente pesquisa que pode dar um indicativo da construção ou não dessa proposta

de harmonização entre as áreas no Brasil, Alves e Fonseca (2018) realizaram levantamento

para  conhecer,  entre  outras  coisas,58 as  universidades  públicas  brasileiras  que  aproximam

57 Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000080497. Acesso em: 5 mar. 2019.
58 O trabalho tinha também como objetivos verificar, nas instituições que aproximam institucionalmente essas áreas, qual a
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institucionalmente as graduações de arquivologia, biblioteconomia e museologia e oferecem

programa de pós-graduação em ciência da informação. Das sete instituições que oferecem as

três graduações, cinco delas possuem programa de pós-graduação em ciência da informação.

Desse total, a UnB e a UFMG são as que agregam as três graduações na mesma estrutura

institucional,  o que,  nesses casos específicos,  “[…] indica uma proposta de harmonização

entre as áreas.” (ALVES; FONSECA, 2018, p. 3878).

Tanus e Araújo (2015) realizaram estudo bibliométrico das referências sugeridas nos

planos  de  ensino  das  disciplinas  teóricas  específicas  dos  cursos  de  arquivologia,

biblioteconomia  e  museologia  com  a  intenção  de  analisar se  a  proximidade  acadêmico-

institucional com as demais áreas influencia a formação em arquivologia. A partir da análise,

identificaram que nas instituições em que havia somente curso de arquivologia, Universidade

Estadual da Paraíba (UEPB) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), os planos de

ensino apresentaram mais obras específicas da área. Já nas instituições que também ofereciam

curso  de  biblioteconomia,  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  (FURG),  UEL,  UFES,

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), UFF, UNESP e UFPB, das quais quatro também

ofertavam programas de pós-graduação em ciência da informação, as obras mais citadas59

“abordam a relação do campo da arquivologia com a ciência da informação e da informação

como objeto de estudo.” (TANUS; ARAÚJO, 2015, p. 47). Quando verificados os casos em

que  havia  também  o  curso  de  museologia,  as  referências  analisadas  “conjugavam  obras

específicas  da arquivologia e  obras  que  tratam da relação deste  campo com a ciência  da

informação.” (TANUS; ARAÚJO, 2015, p. 50).

Araújo, Marques e Vanz (2011) chamam a atenção para o fato de que, historicamente,

a  arquivologia,  assim  como  a  museologia,  tinha  dificuldade  em  se  estabelecer

institucionalmente. Os cursos de graduação na área se expandiram por meio do Programa de

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Mas seu

estabelecimento  no  espaço  universitário  ocorreu  com  questionamentos  e  conflitos,

conjugando casos em que houve preocupações com a promoção de integração entre áreas,

como a  biblioteconomia  e  a  ciência  da informação,  e  casos  em que tal  preocupação não

existiu,  como  explicam  Araújo,  Marques  e  Vanz  (2011).  Assim,  a  “[…]  a  integração

institucional tornou-se uma realidade, mas nem sempre conduziu a uma real integração teórica

formação dos professores dos programas de pós-graduação em ciência da informação e se é recorrente a formação em
arquivologia, biblioteconomia e museologia. Para mais detalhes, ver Arquivologia, biblioteconomia, museologia e ciência
da informação: relação institucional e acadêmica (ALVES; FONSECA, 2018).

59 Com seis ocorrências, Arquivologia e Ciência da Informação, de Maria Odila Fonseca, e Os fundamentos da disciplina
arquivística, de Jean-Yves Rousseau e Carol Couture.  A nova arquivística na modernização administrativa, de Luís
Carlos Lopes, e Arquivos Modernos, de Theodore Roosevelt Schellenberg, aparecem com cinco ocorrências cada.
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e epistemológica no contexto da graduação, que,  em algumas realidades, ainda parece ser

superficial.” (ARAÚJO; MARQUES; VANZ, 2011, p. 86). 

Com  base  nas  informações  sobre  as  vinculações  institucionais  dos  cursos  de

arquivologia60 disponibilizadas a partir de Marques (2007, 2011) e Alves e Fonseca (2018), foi

elaborado  o  Quadro  5 na  tentativa  de  demonstrar  a  atual  vinculação  dos  cursos  de

arquivologia  do  Brasil  na  estrutura  acadêmica  das  instituições  às  quais  pertencem,  como

também visualizar  as  possíveis  alterações  nas  denominações  das  alocações  realizadas  no

intervalo de tempo desses estudos. 

60 O intuito não é discutir sobre qual unidade da estrutura acadêmico-institucional estão alocados esses cursos, mas sim
explicitar a denominação das unidades que os agregam.
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Quadro 5 – Vinculações acadêmico-institucionais dos cursos de arquivologia no Brasil (2006-2019), relacionadas à biblioteconomia, à museologia e a programas de pós-
graduação em ciência da informação

Instituição
Vinculação do curso de
arquivologia em 2006

Vinculação do curso de
arquivologia em 2010

Vinculação do curso de
arquivologia em 2018

Pós-graduação
em ciência da
informação

Na mesma
estrutura

Em outra
estrutura

UFSM
Centro de Ciências Humanas e 
Sociais.
Departamento de Documentação

Centro de Ciências Humanas e 
Sociais.
Departamento de Documentação

Centro de Ciências Humanas e 
Sociais.
Departamento de Documentação

- - -

UFF
Instituto de Artes e Comunicação 
Social
Departamento de CI

Instituto de Artes e Comunicação 
Social
Departamento de CI

Instituto de Artes e Comunicação 
Social. 
Departamento de CI

S B e D -

UnB
Centro de Educação, Comunicação e 
Artes e Centro de Ciências Humanas. 
Departamento de CI e Documentação

Faculdade de CI** Faculdade de CI S B, M -

UEL
Centro de Educação, Comunicação e 
Artes e Centro de Ciências Humanas. 
Departamento de CI

Centro de Educação, Comunicação 
e Artes e Centro de Ciências 
Humanas.
Departamento de CI

Centro de Educação, Comunicação e
Artes.
Departamento de CI

S B -

UFBA Instituto de CI** Instituto de CI** Instituto de CI S B e D M

UFRGS
Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação**

Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação. 
Departamento de CI

Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação.
Departamento de CI

S B, M -

UFES
Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas. 
Departamento CI

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas. 
Departamento de CI

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas.
Departamento de Arquivologia

S
-

B
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Instituição
Vinculação do curso de
arquivologia em 2006

Vinculação do curso de
arquivologia em 2010

Vinculação do curso de
arquivologia em 2018

Pós-graduação
em ciência da
informação

Na mesma
estrutura

Em outra
estrutura

UNIRIO
Centro de Ciências Humanas e 
Sociais.
Escola de Arquivologia

Centro de Ciências Humanas e 
Sociais.
Escola de Arquivologia

Centro de Ciências Humanas e 
Sociais. 
Escola de Arquivologia

- - B, M

UNESP
Faculdade de Filosofia e Ciências. 
Departamento de CI

Faculdade de Filosofia e Ciências. 
Departamento de CI

Faculdade de Filosofia e Ciências. 
Departamento de CI

S B
-

UEPB
Centro de Ciências Biológicas e 
Sociais Aplicadas**

Centro de Ciências Biológicas e 
Sociais Aplicadas**

Centro de Ciências Biológicas e 
Sociais Aplicadas**

- - -

UFPB Não listado*
Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas. 
Departamento de CI

Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas. 
Departamento de CI

S B -

FURG Não listado*
Instituto de Ciências Humanas e da
Informação**

Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação**

- B -

UFMG Não listado* Escola de CI** Escola de CI S B, M -

UFAM Não listado*
Instituto de Ciências Humanas e 
Letras. 
Departamento de Biblioteconomia

Faculdade de Informação e 
Comunicação. 
Departamento de Arquivologia e 
Biblioteconomia

- B -

UFSC Não listado*
Centro de Ciências da Educação.
Departamento de CI

Centro de Ciências da Educação.
Departamento de CI

S B, CI M

UFPA Não listado* Não listado*
Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas.
Faculdade de Arquivologia

S - B, M

Fonte: Elaboração própria a partir de Marques (2007; 2011) e Alves e Fonseca (2018) e páginas web das instituições.
* Esses cursos ainda não haviam sido criados na época dos levantamentos realizados pelos autores consultados.
** Sem vinculação estrutural dos cursos a um departamento na época do levantamento realizado pelos autores.
B – biblioteconomia; B e D – biblioteconomia e documentação; CI – ciência da informação; M – museologia; S – sim.
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De acordo com esse quadro, onze (68,75%) das dezesseis instituições que abrigam

cursos  de  arquivologia  oferecem curso  de  pós-graduação  em ciência  da  informação.  Foi

identificado  que  das  onze  instituições  que  oferecem  concomitantemente  os  cursos  de

graduação em arquivologia e  pós-graduação em ciência  da informação,  em nove (81,8%)

delas a estrutura imediata à qual se vincula o curso de arquivologia é denominada ciência da

informação  (UFF,  UnB,  UEL,  UFBA,  UFRGS,  UNESP,  UFPB,  UFMG e  UFSC).  Dessa

forma, a estrutura acadêmico-institucional parece refletir a existência de tal pós-graduação em

seu  quadro.  Salienta-se  também  a  existência  das  graduações  de  biblioteconomia  e/ou

museologia e/ou ciência da informação nas nove (100%) estruturas acadêmicas identificadas

como ciência da informação.

Cabe destaque,  nesse contexto,  para o fato de que na UnB, UFRGS e UFMG são

ofertadas  as  graduações  em  arquivologia,  biblioteconomia  e  museologia  sob  a  mesma

estrutura – Faculdade de Ciência da Informação, Departamento de Ciência da Informação e

Escola  de  Ciência  da  Informação  respectivamente.61 Além  disso,  também  podem  ser

visualizadas  alterações  das  nomenclaturas  das  estruturas  acadêmico-institucionais  para

ciência(s) da informação na UFF, UnB e UFRGS.

O atual Departamento de Ciência da Informação da UFF, anterior Departamento de

Documentação, que tem sua origem no curso de biblioteconomia criado em 1963, atualmente

abriga abriga os cursos de graduação em biblioteconomia e documentação e arquivologia,

recebeu essa denominação a partir de 2000, o que, segundo Rodrigues e Figueiredo (2011, p.

412), refletiu “[…] uma tendência que caracterizou a universidade brasileira no período, em

que departamentos congêneres assumiram a ciência da informação como sua designação.”

Essas autoras destacam falas dos docentes que faziam parte da comissão de avaliação para a

mudança do nome do Departamento de Documentação, segundo as quais “[…] novas práticas

pedagógicas e de pesquisa apontaram para um novo contexto caracterizado pela busca de

harmonização  e  interdisciplinaridade  em  torno  da  ciência  da  informação.”  (UFF/GCI,

Relatório, 2010 apud RODRIGUES; FIGUEIREDO, 2011, p. 413). O convênio da UFF com

o IBICT para a criação de um programa de pós-graduação stricto sensu foi assinado em 2003,

parceria que se refletiu na produção de dissertações até o ano de 2009.62 O Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da UFF – mestrado foi criado em 2008 (RODRIGUES;

61 Importante observar que as Tabelas de Áreas de Conhecimento das principais agências de fomento à pesquisa no Brasil,
CAPES e CNPq, não colocam a museologia como área subordinada à ciência da informação em seus instrumentos.
Ambas figuram como áreas de mesmo nível.

62 De acordo com informação de listagem com as referências das teses e dissertações antigas do programa do IBICT, que
pode ser acessada pelo  link: http://www.ppgci.ufrj.br/wp-content/uploads/2016/10/Disserta%C3%A7%C3%B5es-de-
Mestrado-1972-2009.pdf 
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FIGUEIREDO, 2011), com funcionamento a partir de 2009. O doutorado desse programa foi

aprovado em 2013,63 e passou a funcionar no ano de 2014, de acordo com informações da

Plataforma Sucupira.

O curso de graduação em arquivologia da UnB foi criado em 1990, e implementado

em  1991,  no  Departamento  de  Biblioteconomia,  o  qual  passou  a  ser  denominado  de

Departamento de Ciência da Informação e Documentação também em 1991. Desde 2010, data

de criação da Faculdade de Ciência da Informação, o curso de arquivologia está vinculado a

essa estrutura (MARQUES; RONCAGLIO; RODRIGUES, 2011). 

No caso da UFRGS, o curso de arquivologia foi  criado em 1999, no ambiente da

Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. Vincula-se, atualmente, ao Departamento de

Ciências da Informação (CONRADO; TEIXEIRA, 2011). Segundo Santos e Silveira (2000),

o Departamento de Biblioteconomia e Comunicação passou a ser designado Departamento de

Ciência da Informação também no ano de 1999. O programa de Pós-Graduação em Ciência da

Informação  da  instituição  teve  a  proposta  de  sua  criação  aprovada  pelo  Conselho

Universitário da instituição em janeiro de 2018.64

De acordo com Rodrigues (2006), o fato de a maioria dos cursos de arquivologia estar

vinculada  aos  departamentos  de  ciência  da  informação65 parece  indicar  uma acomodação

acadêmica  da  arquivologia  como  subárea.  Tentar  compreender  a  arquivologia  enquanto

disciplina  voltada  para  a  pesquisa  científica  e  para  a  produção  de  conhecimento  requer

também compreensão dos espaços institucionais universitários. Conforme explica Rodrigues

(2006, p. 33), “[…] o vínculo institucional da Arquivologia, como curso de graduação, num

ou noutro departamento/instituto/faculdade, pode ter implicações no tipo de desenvolvimento

das pesquisas na pós-graduação: os temas, tipos de abordagem, os métodos, os autores, etc.” A

respeito, Marques (2007, p. 172) afirma:

[…] no campo epistemológico extradisciplinar, podemos realmente considerar que
os vínculos institucionais da Arquivística na universidade e a formação do quadro
docente de seus cursos de graduação são aspectos que demonstram as dimensões das
suas  relações  com outras  disciplinas,  influenciando na  sua  produção científica  e
abrindo caminho para a afirmação de sua identidade como disciplina. 

Segundo  e  Araújo,  Marques  e  Vanz  (2011)  no  Brasil,  essas  áreas  vêm  sendo

63 De acordo com a decisão n. 024/2013, publicada no Boletim de Serviço n. 56, no dia 22 abr. 2013.
64 De  acordo  com  informações da  página  do  curso  na  web.  Disponível  em:

https://www.ufrgs.br/ppgcin/2018/01/05/aprovado-o-ppgcin-no-consun-da-ufrgs/. Acesso em: 11 jun. 2019.
65 Pode-se incluir nessa análise Escolas e Faculdades, conforme demonstra o Quadro 5. Algo que parece acontecer também

com os cursos de biblioteconomia,  o que para  Tognoli  e  Guimarães (2011) é  uma demonstração  da busca  por
aproximação de disciplinas relacionadas visando a uma construção interdisciplinar em ciência da informação, ao menos
em sua estrutura.

https://www.ufrgs.br/ppgcin/2018/01/05/aprovado-o-ppgcin-no-consun-da-ufrgs/
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acomodadas sob o escopo da ciência da informação também para fins de financiamento de

pesquisa: 

A  classificação  das  áreas  do  conhecimento  delineia-se  como  instrumento  de
sistematização de informações sobre C&T, especialmente para o planejamento,  a
gestão e a avaliação de políticas públicas. Tratando de difícil, complexa e delicada
classificação  no âmbito de  interesses  diversos,  a  organização  e representação  do
conhecimento trabalha com conceitos complexos; envolve gestores, administradores,
agências de fomento e de avaliação, sociedades científicas, institutos de pesquisa e a
comunidade científica como um todo. (MARQUES, 2016, p. 171)

Essa classificação das áreas de conhecimento é estruturada pela TAC, que serve para

“[…] organizar  informações  visando implementar,  administrar  e  avaliar  seus  programas  e

atividades. A tabela orienta os usuários dessas agências a situarem suas atividades no quadro

geral da produção e aplicação do conhecimento.” (CAPES, 2005, p. 2). De acordo com Alves

e  Fonseca  (2018),  a TAC  elaborada  pelo  CNPq,  também  utilizada  pela  CAPES,  está

organizada da seguinte forma:

Por área do  conhecimento  entende-se  o  conjunto  de  conhecimentos
interrelacionados, coletivamente construído, reunido segundo a natureza do objeto
de investigação com finalidades de ensino, pesquisa e aplicações práticas. A grande
área é a aglomeração de diversas áreas do conhecimento em virtude da afinidade de
seus  objetos,  métodos  cognitivos  e  recursos  instrumentais  refletindo  contextos
sociopolíticos  específicos.  Por  sub-área entende-se uma segmentação da área do
conhecimento  estabelecida  em  função  do  objeto  de  estudo  e  de  procedimentos
metodológicos reconhecidos e amplamente utilizados. Por especialidade entende-se
a  caracterização  temática  da  atividade  de  pesquisa  e  ensino.  Uma  mesma
especialidade pode ser enquadrada em diferentes grandes áreas, áreas e sub-áreas.
(COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS CNPq,  CAPES,  FINEP,  2005,  p.  2-3,
grifos no original)

Em  estudo  que  buscou  entender  se  a  classificação  da  TAC  do  CNPq  refletia  as

trajetórias históricas e as configurações da arquivologia e da ciência da informação no Brasil,

Marques (2016) apresentou as seguintes relações encontradas:

• TAC 1976 – a ciência da informação aparecia como subárea da comunicação;

• TAC 1982 – a arquivologia e a ciência da informação apareceram como áreas dentro

da grande área ciências humanas, sociais e artes;

• TAC 1984 – a arquivologia apareceu como subárea da ciência da informação;

• TAC 2005 – (proposta de revisão não concretizada): a arquivologia como área das

ciências sociais aplicadas, com as seguintes subáreas: fundamentos da arquivologia,

gestão arquivística, métodos arquivísticos e arquivologia especializada.66 

66 Para acesso às discussões e propostas da comissão de reformulação da TAC em 2005, consultar texto de Marques (2016),
Arquivologia e ciência da informação: de mãos dadas?, além do documento com a proposta não aprovada, disponível
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A ausência da arquivologia na TAC de 1976 é justificada pelo fato de o primeiro curso

de nível superior da área só ter surgido em 1974 e a sua inserção na tabela de 1984 é um

reconhecimento da área como um saber científico. Torna-se importante considerar que essas

classificações  expressam  significados  e  entendimentos  dos  pesquisadores  e  instituições

responsáveis pela sua elaboração (SCHMIDT, 2012).

Essa  classificação  político-institucional  para  fins  de  fomento  à  pesquisa  não  é
consensualmente  aceita  pela  comunidade  científica.  Marques  (2013)  afirma  que
estudiosos da ciência da informação e da arquivologia reconhecem (ou não) as suas
relações  em,  pelo  menos,  três  perspectivas:  1)  autores  que  ignoram a  trajetória
histórica dos arquivos e da arquivologia e nem a consideram cientificamente, como
Le Coadic (1996, p. 14); 2) autores que concebem a arquivologia como uma parte da
ciência da informação (Pinheiro, 1999; Silva et al., 1999); 3) autores que demarcam
a autonomia da  arquivologia e  reconhecem,  em níveis  e  graus  diversos,  as  suas
relações  com  a  Ciência  da  Informação  (Jardim;  Fonseca,  1995;  Silva,  1996;
Marques, 2007; Araújo, 2010; Domínguez, 2017). (MARQUES, 2017, p. 18)

Tanto Fonseca (2008) como Marques (2016) concordam que o debate a respeito da

revisão da TAC, realizado em 2005, deveria ter sido mais amplo e englobante. Não se pode

deixar de reconhecer que a elaboração dessas tabelas é uma tentativa de “conjugar olhares

políticos, institucionais, sociais e conceituais” (MARQUES, 2016, p. 180). “Essa ‘localização

classificatória’ é fundamental para compreendermos qual o discurso científico atribuído para a

área [arquivologia]  na perspectiva ‘de quem fala,  de onde fala,  para quem fala  e  quando

fala’.” (SCHMIDT, 2012, p. 268, grifos no original). A não aprovação da proposta de tabela

de 2005, na qual a biblioteconomia, a arquivologia figurariam respectivamente como 24.ª e

25.ª  áreas, representa a manutenção de lacunas e a necessidade de reconhecimento dessas

disciplinas (MARQUES, 2016).

Dessa  forma,  é  fundamental  compreender  as  estruturas  às  quais  está  atrelado  o

desenvolvimento de pesquisas em arquivologia, observando que a atual conjuntura na qual se

incluem vinculações acadêmico-institucionais e a falta de oferta de cursos de especialização

stricto  sensu,  parece  colaborar  para  a  maior  ocorrência  de  trabalhos  com  temáticas

arquivísticas no contexto de análise que será explorado.

4.3 RELAÇÕES DE/NA PESQUISA

Ao  longo  das  últimas  décadas,  investigações  identificaram  uma  significativa

ocorrência  de  dissertações  e  teses  com  temáticas  arquivísticas  nos  programas  de  pós-

graduação em ciência da informação. Nesta seção secundária, se priorizou abordar estudos

em: https://www.ppg.uema.br/uploads/files/cee-areas_do_conhecimento.pdf

https://www.ppg.uema.br/uploads/files/cee-areas_do_conhecimento.pdf
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desenvolvidos no Brasil sob esse viés, a fim de subsidiar a escolha desses programas como

campo empírico desta pesquisa. Foi realizada também uma tentativa de atualização dos dados

dos trabalhos que mais se aproximam dos objetivos específicos aqui traçados.

O primeiro estudo desse tipo identificado foi o de Rodrigues e Aparício (2002, p. 32),

que teve o objetivo de “mapear e compreender a evolução da pesquisa em arquivística no

quadro  dos  programas de pós-graduação no Brasil,  buscando estabelecer  ligações  entre  o

desenvolvimento da pesquisa na pós e a graduação.” As autoras apresentaram alguns dados

preliminares a partir da identificação dos programas de pós-graduação mais identificados com

a  arquivologia  (comunicação,  biblioteconomia,  história  e  ciência  da  informação)  e

levantamento das pesquisas com temáticas arquivísticas desenvolvidas nesses espaços.  Na

análise dos resultados, Rodrigues e Aparício (2002) manifestaram que:

• o estudo da informação orgânica registrada encontrava-se disperso em várias áreas de

conhecimento e, a respeito disso, questionam se essa dispersão pode levar à afirmação

do caráter inter e multidisciplinar da arquivologia;

• levando em conta a quantidade de teses e dissertações apresentadas desde a criação

dos  programas  de  pós-graduação  aludidos,  havia  pouca  pesquisa  na  área  de

arquivologia;

• a USP, UFRJ/IBICT e UnB eram as instituições nas quais havia mais dissertações e

teses defendidas no campo da arquivologia;

• poucas linhas de pesquisa na pós-graduação estavam direcionadas para a arquivologia.

Pode-se ainda verificar, a partir dos dados apresentados, que duas das três instituições,

nas quais foram localizados mais trabalhos com temáticas arquivísticas, eram programas de

pós-graduação em ciência da informação – UFRJ/IBICT e UnB,67 somando 42,4% do total do

levantamento. Se considerados todos os programas identificados nessa área,68 o total sobe para

54,5%.

Em  2003  esse  estudo  foi  atualizado.  Entre  outras  questões  abordadas,  Cunha  e

Rodrigues  (2003)  apresentaram  novos  dados.  Foram  identificados  56,8%  de  teses  e

dissertações na área da arquivologia originadas em programas de pós-graduação em ciência

da informação. A UFRJ/IBICT e a UnB69 continuaram apresentando o maior quantitativo de

trabalhos. 

67 No universo de 33 pesquisas identificadas, a UFRJ/IBICT e a UnB aparecem com sete trabalhos cada. 
68 Identificados  por  Rodrigues  e  Aparício  (2002)  como  programas  de  pós-graduação  em  ciência  da  informação,

considerados aqui somente aqueles que apresentavam tal denominação – UFRJ/IBICT, UFMG, UFPB e UnB, ainda que
as autoras tenham englobado programas correlatos nesse universo, como a Pós-Graduação em Informação Estratégica, da
UFBA.

69 Do total de 51 pesquisas identificadas, onze tiveram origem na UFRJ/IBICT e oito na UnB.
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Fonseca (2005), para analisar a produção de conhecimento em arquivologia na pós-

graduação,  realizou levantamento  das  teses  e  dissertações  com temáticas  arquivísticas  no

CT&D  da  CAPES,  a  partir  dos  filtros  temáticos  arquivos,70 arquivologia  e  arquivística.

Encontrou 53 trabalhos,  sendo 48 dissertações  e  cinco teses,  desenvolvidos  nas  seguintes

áreas de pós-graduação: administração, tecnologia, letras e linguística, comunicação, imagem

e informação,  ciência  da informação,  arquitetura,  história  social,  engenharia  de produção,

memória social e documento, educação e ciência social (antropologia social). Dentre essas

áreas,  detectou  grande  concentração  das  produções  nos  programas  de  pós-graduação  em

ciência da informação, correspondentes a 49% do total. Isso indica, segundo a autora, que não

é uma receptividade pontual de um ou outro programa, mas sim um movimento geral da área

(FONSECA, 2005).

Na dissertação Os espaços e os diálogos da formação e configuração da arquivística

como disciplina no Brasil, Marques (2007), entre outras questões, realizou o mapeamento das

dissertações e teses dos programas de pós-graduação no Brasil através da mesma metodologia

utilizada  por  Fonseca  (2005),  porém,  utilizando  somente  os  termos  arquivologia  e

arquivística. Investigou também programas de pós-graduação que pudessem acolher linhas de

pesquisa e áreas de concentração consideradas mais próximas da arquivologia – ciência da

informação,  comunicação,  história  e  administração.  Dessa  forma,  constatou  maior

concentração de linhas de pesquisa nas quais havia a possibilidade de produção de teses e

dissertações  com  temas  arquivísticos  nos  programas  de  pós-graduação  em  ciência  da

informação.71

Com o objetivo de fazer um exame da emergência da noção de informação arquivística

na  produção  de  conhecimento  em  arquivologia  no  Brasil  e  problematizar  a  abordagem

informacional nessa área, Silva (2009) utilizou a mesma metodologia dos estudos de Fonseca

(2005) e  Marques  (2007),  chegando  ao total  de 97 trabalhos  com temáticas arquivísticas.

Ainda que os trabalhos estivessem dispersos em treze áreas do conhecimento, 43,29% do total

concentravam-se em programas de pós-graduação em ciência da informação. Quando reduziu

a amostra às teses e dissertações que apresentavam a expressão informação arquivística em

seus títulos e/ou resumos, número correspondente a doze trabalhos, a quantidade daqueles que

foram realizados em programas de ciência da informação chegou a 75% da amostra.

70 Em relação a esse termo, Fonseca (2005) afirmou ter sido necessário fazer uma nova seleção porque áreas como saúde
pública e informática mencionavam a palavra arquivos em seus resumos.

71 Além disso, dentre os programas que possuíam maior número de trabalhos nesse viés, os três primeiros eram em ciência
da informação No intervalo de 1972 a 2006, ciência da informação UFRJ/IBICT – doze trabalhos, ciência da informação
UnB – onze trabalhos, ciência da informação UFMG – dez trabalhos.
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Em sua tese de doutorado, Marques (2011a) realizou a atualização do levantamento

anterior, de 2006, e encontrou 101 dissertações e teses,72 distribuídas nas mais diversas áreas,

como arquitetura, artes, letras, música, tecnologia, entre outras. Em 2016, Marques (2018)

propôs-se novamente a atualizar tal levantamento e chegou ao total de 470 trabalhos com

temáticas  arquivísticas,  identificados  em  60  programas  de  pós-graduação  stricto  sensu

distintos, incluindo novos programas além daqueles observados em sua tese, tais quais: gestão

pública, imagem e som, linguagens e representação, museologia e patrimônio etc.  Mesmo

com a  ampliação do número total  de trabalhos  e  da quantidade  de  programas de origem

identificados, 44,04% dos trabalhos mapeados foram gerados em programas de pós-graduação

em ciência da informação.

Essa autora também analisou, dentre outras coisas, as referências desses trabalhos.73

Entre  10.266  referências,  restringiu  seu  universo  de  análise  àquelas  relativas  a  obras

arquivísticas  ou  com temas  de  interesse  direto  para  a  área.  Como a  grande  maioria  das

pesquisas mapeadas em sua dissertação havia sido produzida em programas de pós-graduação

em  ciência  da  informação,  foi  confirmado  pela  autora  uma  concentração  de  referências

arquivísticas nesses programas.

As  investigações  apresentadas  permitem  visualizar  o  crescimento  da  pesquisa  em

arquivologia no Brasil nas últimas décadas. Há também uma indicação da absorção dos temas

arquivísticos em um número cada vez maior de programas de pós-graduação, tendo em vista a

ampliação do quantitativo nos períodos analisados, o que pode estar associado, em parte, ao

surgimento de novos cursos de pós-graduação na área de ciência da informação. Os laços com

a  ciência  da  informação  se  sustentam com o  passar  dos  anos,  mesmo havendo  aumento

considerável na variedade de cursos de pós-graduação nos quais foi possível encontrar teses e

dissertações com temáticas arquivísticas, conforme sinalizado por Marques (2018).

Como área que comprovadamente mais absorve teses e dissertações com temáticas

arquivísticas, pode-se supor que é a área que mais titula arquivistas como mestres e doutores.

Marques (2007), a partir de questionários enviados aos professores dos cursos de graduação

em arquivologia do Brasil, obteve o retorno de 43 deles e identificou que dezessete (39,53%)

professores dessa amostra possuíam graduação em arquivologia. 

No intuito de atualizar esses dados, optou-se por realizar levantamento semelhante ao

72 De acordo com informação disponível em Marques (2011a, p. 38). Na listagem do apêndice C em Marques (2011a),
foram identificados 108 trabalhos.

73 Marques (2011b, p. 16), em resultado da análise das referências, explica “[…] entendemos que o mapeamento desses
aspectos,  numa análise entrecruzada,  reflete  os movimentos das tendências  internacionais  em interlocução com a
Arquivologia brasileira, a qual já apresenta uma produção científica consolidada, fortemente comunicada a partir das
referências a autores e obras brasileiros citados em dissertações e teses com temáticas arquivísticas.”
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feito por Marques (2007), porém com metodologia distinta. Foram coletadas as informações

sobre suas formações a partir das páginas  web dos cursos de graduação em arquivologia.74

Dessa forma, foi possível produzir a Tabela 1 abaixo:

Tabela 1 – Docentes dos cursos de arquivologia com formação em arquivologia

Instituição
Total de docentes

que ministram
aulas nos cursos

Docentes com
graduação

somente em
arquivologia

Docentes com
outra(s)

graduação(ões) além
da arquivologia

Total de docentes
com graduação
em arquivologia

%

UFSM 13 4 3 7 53,8

UFF 31 2 5 7 22,6

UNIRIO 33 9 3 12 36,4

UnB 13 2 0 2 15,4

UFBA 32 2 2 4 12,5

UEL 21 4 0 4 19,0

UFES 16 3 4 7 43,8

UFRGS 35 3 3 6 17,1

UNESP 19 0 0 0 0,0

UEPB 24 2 1 3 12,5

FURG 10 9 1 10 100

UFMG 45 2 0 2 4,4

UFSC 34 1 0 1 2,9

UFPB 41 2 3 5 12,2

UFPA 6 4 0 4 66,7

Total 373 49 25 74

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de pesquisa colhidos em abril e maio de 2019. 

Neste  levantamento  é  importante  considerar  que  há  diferentes  vinculações

institucionais dos cursos, conforme assinalado antes. Em muitos casos, só estava disponível a

consulta aos docentes do centro, departamento ou faculdade a que o curso está vinculado.

Além disso,  cabe  registrar  também que  são  listados  todos  os  professores  que  ministram

disciplinas  para  o  curso  de  arquivologia  –  não  necessariamente  todos  pertencem  ao

departamento, instituto ou centro a que o curso de arquivologia se vincula. Portanto, os dados

devem ser relativizados.  No caso da UFAM, o item  Docentes da página da Faculdade de

74 As informações sobre nomes e quantidades de docentes foram retiradas das páginas web dos cursos de arquivologia,
citados pelo Arquivo Nacional. Em alguns casos, a página do curso apresentava minibiografia acadêmica do docente, o
que permitia visualizar seus títulos. Em outros, havia lista com nome dos docentes e  link para o seu currículo  na
Plataforma  Lattes.  Disponível  em:  http://conarq.arquivonacional.gov.br/links-uteis/389-cursos-de-arquivologia-no-
brasil.html. Acesso em: 19 abr. 2019.

http://conarq.arquivonacional.gov.br/links-uteis/389-cursos-de-arquivologia-no-brasil.html
http://conarq.arquivonacional.gov.br/links-uteis/389-cursos-de-arquivologia-no-brasil.html
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Informação e Comunicação, que abriga o curso de arquivologia, estava em branco.75 Portanto,

não foi possível contabilizar os docentes do curso de arquivologia dessa instituição.

A Tabela 1 acima revela que 74 (19,83%) dos 373 docentes atuantes nos cursos de

graduação  em arquivologia  do  Brasil  possuem graduação  nessa  mesma  área.  Desses,  49

(66,21%) possuem graduação somente em arquivologia. Merece destaque a FURG, a UFPA e

a UFSM possuírem mais de 50% dos docentes do curso de arquivologia formados na área e a

UNESP não ter nenhum docente do curso de arquivologia com graduação em arquivologia.

De posse  das  informações  sobre  a(s)  formação(ões)  e  titulação(ões)  dos  docentes,

organizou-se também a Tabela 2 abaixo:

Tabela 2 – Titulações* dos docentes dos cursos de arquivologia do Brasil com graduação em arquivologia 

Pós-graduação dos docentes formados em
arquivologia**

Especialização Mestrado Doutorado Total %

1 Tecnologias da informação e da comunicação 
aplicadas à educação

1 - - 1 0,7

2 Educação - 3 2 5 3,3
3 Ética e educação em direitos humanos 1 - - 1 0,7
4 História 1 5 1 7 4,6
5 História do Brasil 2 1 - 3 2,0
6 Gestão de arquivos 5 - - 5 3,3
7 Patrimônio cultural - 8 - 8 5,3
8 Engenharia de produção - 3 - 3 2,0
9 Comunicação - 1 2 3 2,0
10 História social - 3 1 4 2,7
11 Ciência da informação - 33 24 57 37,8
12 Organização de arquivos 2 - - 2 1,3
13 Documentação científica 1 - - 1 0,7
14 Planejamento, organização e direção de arquivos 2 - - 2 1,3
15 Memória social - 5 3 8 5,3
16 História das ciências e da saúde - - 1 1 0,7
17 Gestão estratégica 1 - - 1 0,7
18 Gestão de documentos e arquivos - 3 - 3 2,0
19 Documentação e informação 1 - - 1 0,7
20 História das relações internacionais 1 - - 1 0,7
21 Análise e projeto de sistemas de informação 1 - - 1 0,7
22 Ciências Sociais - 1 1 2 1,3
23 Gestão e preservação do patrimônio das ciências 1 - - 1 0,7
24 Planejamento, implementação e gestão da educação à 

distância***
3 - - 3 2,0

25 Administração Universitária 1 - - 1 0,7
26 Documentación: archivos y bibliotecas en el entorno 

digital
- - 1 1 0,7

27 Gestão da informação 1 1 - 2 1,3

28 Difusão do conhecimento - - 1 1 0,7

29 Educação infantil e séries inicias 1 - - 1 0,7
30 Política e estratégia nas relações internacionais 1 - - 1 0,7
31 Comunicação e Informação - 1 1 2 1.3

75 Disponível em:  https://www.ficufam.com.br/cursos-de-graduacao/curso-de-arquivologia/docentes/. Acesso em: 30 jun.
2019.

https://www.ficufam.com.br/cursos-de-graduacao/curso-de-arquivologia/docentes/
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Pós-graduação dos docentes formados em
arquivologia*

Especialização Mestrado Doutorado Total %

32 Informação e comunicação em plataformas digitais - - 1 1 0,7
33 Organização e administração de arquivos 2 - - 2 1,3
34 Ensino arquivístico 1 - - 1 0,7
35 Ciência da computação 1 - - 1 0,7
36 Arquivos e patrimônio histórico, artístico e cultural 1 - - 1 0,7
37 Gestão de negócios 1 - - 1 0,7
38 Memória social e patrimônio cultural - 1 - 1 0,7
39 Gestão da informação e inteligência competitiva 2 - - 2 1,3
40 Saúde Pública e Recursos Cinesioterapêuticos 1 - - 1 0,7
41 Direito Notorial e registral 1 - - 1 0,7
42 História social das relações políticas 1 - - 1 0,7
43 História social do Brasil 1 - - 1 0,7
44 Gestão estratégica do conhecimento e inovação 2 - - 2 1,3
45 Serviços de educação informativos 1 - - 1 0,7
46 Gestão de arquivos públicos e privados 1 - - 1 0,7

Total 43 69 39 151 100

Fonte: Dados de pesquisa colhidos em abril e maio de 2019.
Nota: Dados numéricos arredondados. 
*  Só foram incluídos os casos em que o título já foi obtido.
**Considerando todos os docentes com graduação em arquivologia, seja ela a única formação ou não.
*** Ocorreu de haver menção a esse curso como implantação e como implementação. Checando os currículos,
observou-se que, nos três casos, foram cursados na mesma instituição, ainda que com cargas horárias distintas.
Por isso, optou-se por mantê-los juntos.

As especificações acima correspondem ao detalhamento das titulações do universo de

74 docentes dos cursos de arquivologia que possuem graduação na mesma área. Nesse grupo,

foram encontradas 46 pós-graduações distintas,76 entre especializações lato sensu, mestrados,

mestrados profissionais  e  doutorados.  Tendo em vista  esse  total  de  docentes,  69 (93,2%)

possuem mestrado e 39 (52,7%) doutorado.

Das 151 titulações dos 74 docentes dos cursos de arquivologia analisadas, 57 (37,7%)

delas são especificamente na área de ciência da informação. Verificou-se, dessa forma, que

dos 69 docentes com mestrado, 33 (47,8%) dessas titulações são em ciência da informação. Já

do total de 39 titulações de doutorado, têm-se 24 (61,5%) também nessa mesma área.

No restante das áreas de titulação, encontram-se quantitativos similares, uma ou duas

ocorrências acima disso, e tendo destaque, memória social e patrimônio cultural, com oito

(5,3%) titulações cada, história com sete (4,6%) titulações e gestão de arquivos e educação,

ambas com cinco (3,3%) ocorrências no total.

As especializações têm distribuição uniforme, com um pequeno destaque para gestão

de arquivos, da UFSM com cinco (11,9%) ocorrências, num panorama em que as demais

figuram, no máximo, duas vezes. A justificativa para isso pode residir no fato de o curso ter

sido oferecido à distância, facilitando seu acompanhamento.

Alves e Fonseca (2018) fizeram um levantamento sobre a formação dos professores
76 Observar o fato de que alguns docentes haviam cursado mais de uma especialização.
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das instituições que ofertam pós-graduação em ciência da informação e que congregam, na

mesma unidade acadêmico-institucional, os cursos de arquivologia e/ou biblioteconomia e/ou

museologia.  Assim,  das  oito  instituições  que  se  enquadraram  nos  pré-requisitos,  foram

identificados e analisados os currículos de 181 docentes. Desse total,  apenas cinco (2,8%)

possuíam graduação em arquivologia. 

Ainda que a construção do quadro anterior e a pesquisa de Alves e Fonseca (2018)

leve  em  consideração  critérios  diferenciados,  permite  visualizar  que  o  quantitativo  de

profissionais  com  graduação  em  arquivologia  atuando  na  pós-graduação  em  ciência  da

informação é bem inferior em relação ao total atuante na graduação. Em parte, a análise que

pode ser feita tem relação com o quantitativo de docentes com formação em arquivologia que

possui  o  título de  doutorado,  conforme os  dados apresentados acima.  Ainda que,  em sua

maioria, o doutoramento tenha sido obtido na área de ciência da informação, somente metade

dos docentes arquivistas possuem tal titulação. 

Dessa forma, se comparados os dados do Quadro  5,  apresentado na p.  83  com o

resultado do levantamento feito por Alves e Fonseca (2018), pode-se dizer, conforme Jardim

(2015, p. 181) que “Essa produção [de teses e dissertações] se deu num cenário acadêmico

que, de alguma forma, soube abrir espaços para as temáticas arquivísticas, porém a estrutura

da pós-graduação vigente parece não sinalizar as possíveis influências desses diálogos nas

estruturas de pós-graduação em ciência da informação.” (JARDIM, 2015, p. 181). Somente

um estudo mais aprofundado sobre a titulação dos arquivistas e a inserção de docentes com

formação nessa área na pós-graduação brasileira poderá revelar as causas do fenômeno.

Por último, cita-se o trabalho de Costa (2014). Com o intuito de identificar aspectos

qualitativos e quantitativos da produção de conhecimento de interesse arquivístico, esse autor

analisou os livros com temáticas arquivísticas originados de teses e dissertações elaboradas

em programas de pós-graduação em ciência da informação. Segundo ele, tais livros:

[…] contribuíram para o avanço e a reflexão da Arquivologia e representaram novas
descobertas de pesquisa desse campo no cenário brasileiro. Além disso, esses livros
podem caracterizar um sinônimo de ampliação do debate e legitimação científica,
onde a Arquivologia possa alcançar um reconhecimento de ciência autônoma entre
as Ciências Sociais Aplicadas no Brasil. (COSTA, 2014, p. 194)

Ainda  no  tocante  às  relações  de  pesquisa  entre  as  duas  áreas,  cabe  fazer  uma

observação a respeito da linha de pesquisa Gestão da informação arquivística,77 do Mestrado
77 Linha de Pesquisa Gestão da Informação Arquivística – Investiga as operações,  procedimentos e sujeitos

envolvidos nos processos arquivísticos, considerando a diversidade de contextos organizacionais na produção
e uso dos arquivos. Estuda os vários aspectos relacionados à gestão de serviços e instituições arquivísticas,
assim como o desenho, implantação e avaliação de políticas, programas e projetos arquivísticos nos setores
público e privado. Reconhece e analisa, com vistas à inovação, modelos consolidados e emergentes de gestão
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Profissional  em Gestão  de  Documentos  e  Arquivos,  da  UNIRIO. Embora  não haja  “[…]

elementos  na  literatura  da  área  que  sequer  pudessem definir  o  que  o  campo arquivístico

brasileiro convencionou como informação arquivística […]” (SCHMIDT, 2012, p. 283), e que

não esteja,  a priori, identificada como objeto da arquivologia em tal linha de pesquisa, se

considerada  a  proximidade  da  arquivologia  com  a  ciência  da  informação  a  partir  do

deslocamento  de  seu  objeto  de  estudo  nessa  direção,  pode-se  afirmar  que  tal  programa

estabelece laços com a ciência da informação sob esse viés.78

Assim,  pretendeu-se  realizar  uma  exposição  das  possibilidades  de  relacionamento

entre  as áreas  no que se refere à  proximidade de objetos,  vinculações institucionais  e da

constatação da presença de pesquisas com temáticas arquivísticas na literatura das áreas, com

o  intuito  de  evidenciar  não  só  as  diferenças  e  semelhanças  com  o  trabalho  que  ora  se

empreende, como também auxiliar na compreensão de possíveis mudanças que possam ser

percebidas a partir dos futuros resultados encontrados. 

Compreender o desenvolvimento da formação em arquivologia no Brasil, sua inserção

no ambiente acadêmico e o cenário da pós-graduação na área auxilia no entendimento dos

resultados  obtidos  nas  pesquisas  anteriores,  abordadas  acima,  e  na  visualização  da  atual

situação em que se encontra a arquivologia no ambiente acadêmico.

de  documentos,  administração  de  arquivos  permanentes,  preservação  e  acesso  à  informação.  Relaciona
parâmetros gerenciais, técnico-científicos e tecnológicos de gestão da informação arquivística com modelos
de  gestão  do  conhecimento  organizacional.  Disponível  em:  http://www.unirio.br/ppgarq/pesquisa/linhas-de-
pesquisa. Acesso em: 16 jul. 2019.

78 Não se sabe até que ponto essa relação foi estrategicamente estabelecida em função da arquivologia ser subárea da ciência
da informação, de acordo com a Tabela de Áreas de Conhecimento da CAPES.

http://www.unirio.br/ppgarq/pesquisa/linhas-de-pesquisa
http://www.unirio.br/ppgarq/pesquisa/linhas-de-pesquisa
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5 A PESQUISA EM ARQUIVOLOGIA NO BRASIL

Conforme esclarece Jardim (2014), a construção histórica da arquivologia pode ser

feita a partir de diversos ângulos. Entre as perspectivas elencadas por esse autor, temos as

possibilidades de verificação a partir do estudo da  produção e difusão de conhecimento;  do

associativismo; da formação profissional; do desempenho das instituições arquivísticas; das

referências  legais;  das  políticas  arquivísticas;  do  mercado  de  trabalho;  da  preservação  e

proteção a arquivos por iniciativa de algumas universidades; da imagem social dos arquivos e

dos arquivistas etc. 

A temática da presente pesquisa enquadra-se no primeiro item da lista apresentada no

parágrafo  anterior:  produção  e  difusão  de  conhecimento,  abrangendo  especificamente  a

produção  de  trabalhos  com  temáticas  arquivísticas  desenvolvidos  nos  cursos  de  pós-

graduação em ciência da informação do Brasil, considerando a trajetória específica de cada

curso, das primeiras produções às teses e dissertações mais atuais. A construção teórica desta

seção  foi  baseada  na  pesquisa  bibliográfica  e  documental,  com o  intuito  de  explicitar  a

inserção do estudo em arquivologia nas universidades para, a partir disso, tentar compreender

o contexto da produção de conhecimento em arquivologia nos cursos de pós-graduação em

ciência da informação.

Alguns autores da área vêm mapeando a produção de conhecimento em arquivologia,

tendo  como  parâmetros  recortes  específicos,  na  tentativa  de  explicitar  como  tem  se

desenvolvido a construção de saberes da área e suas deficiências, para quais caminhos esses

trabalhos  apontam,  quais  assuntos  são  mais  (ou  menos) abordados,  quais  as  vinculações

institucionais dos profissionais envolvidos nesses resultados, entre outros aspectos. Fonseca

(2005),  Marques  (2013),  Jardim  (2015,  2016),  Rodrigues  e  Aparício  (2002)  e  outros  se

propuseram  a  analisar  o  cenário  do  desenvolvimento  da  pesquisa  em  arquivologia  sob

diversos enfoques e metodologias distintas, mostrando o crescimento da área, assim como

suas necessidades e desafios a serem enfrentados no cenário brasileiro.

A prática da pesquisa em arquivologia nas universidades é algo recente no Brasil e

pode ser visto a partir  da década de 1990 (RODRIGUES; APARÍCIO, 2002; FONSECA,

2008; SANTOS, 2012; JARDIM, 2017). Ocorre como reflexo da influência de novos modos

de  produção,  uso  e  conservação  de  documentos  em  um  contexto influenciado  pelas

tecnologias da informação e comunicação (JARDIM, 2017). Essa década é caracterizada por

Fonseca (2008, p. 11) como “período de consolidação da universidade como espaço político e

acadêmico importante na configuração do campo arquivístico”, tendo em vista que, no Brasil,
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dobra-se  o  número  de  cursos  de  arquivologia,  há  uma melhora  na  qualificação  dos  seus

docentes  e  é  ampliada  a  contribuição  de  autores  vinculados  à  universidade  na  produção

científica e aumento de possibilidades de inserção de questões arquivísticas nos cursos de pós-

graduação (FONSECA, 2008).

Até  então,  a  formação,  a  produção  e  a  publicação  de  trabalhos  se  realizava  e  se

difundia a partir das práticas nas instituições arquivísticas custodiadoras de documentos. “O

conhecimento arquivístico, plasmado sobretudo em manuais, tinha como lócus fundamental a

instituição arquivística pública que, formal ou informalmente, foi e segue sendo espaço de

formação de arquivistas.” (JARDIM, 2011, p. 53).  Tal afirmação é reiterada por Marques e

Rodrigues (2011, p. 81), ao reiterarem que “As publicações arquivísticas, por sua vez, têm sua

origem  nas  instituições  de  arquivo  e  foram  importantes  para  divulgar  os  trabalhos

desenvolvidos na própria instituição, incluindo as avaliações relacionadas aos seus usuários.”

Essas raízes fundamentalmente práticas da arquivologia podem ser um dos fatores que

explicam o estado introdutório do desenvolvimento da pesquisa na área atualmente, segundo

Marques e Rodrigues (2011). Ao se levar em consideração essas características iniciais do

desenvolvimento  da  arquivologia  no  Brasil  e  o  entendimento  atual,  muitas  vezes  não

consensual, como será visto abaixo, da mesma enquanto disciplina científica, entende-se:

Arquivologia, no sentido aqui aludido como ciência, pode ser compreendida como
resultado de uma  práxis  que considera, de maneira consciente, formas adequadas
para testar,  validar, (re) elaborar ou solidificar,  ainda que em tempos e contextos
específicos, as interações entre o Fazer e o Saber. […] Assim, podemos entender a
arquivologia como uma construção disciplinar que se desenvolveu a partir do Fazer
e, ao passo em que desenvolve sua autonomia enquanto  Saber,  pouco a pouco vai
elaborando e aprofundando seus conceitos, teorias, princípios e métodos específicos.
(SCHMIDT, 2017a, p. 242 e 247, grifos no original)

A partir da criação e ampliação do número de cursos de graduação de arquivologia em

instituições de ensino superior, a universidade passa a ser um novo lugar de “produção do

conhecimento arquivístico, propondo uma nova pauta de reflexões, e sua contribuição para

uma redefinição da arquivologia como campo de saber autônomo, em especial no sentido de

rediscutir seus objetos e objetivos tradicionais.” (FONSECA, 2008, p. 5).

Salienta-se que esse não é o único espaço de produção de conhecimento a respeito da

arquivologia.  Porém,  em se  tratando de  seu estabelecimento  e  desenvolvimento  enquanto

disciplina  científica,  aqui  será  dada  ênfase  à  sua  inserção  no ambiente  acadêmico e,  por

conseguinte, à produção de conhecimento científico próprio desse ambiente. 
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Encontram-se  presentes  na  literatura  brasileira,  de  acordo  com  Jardim  (2012),

vertentes distintas sobre o espaço que a produção de conhecimento em arquivologia ocupa.

Assim, há aqueles que a entendem como disciplina autônoma com bases consolidadas, porém

auxiliar da história;79 há autores que a defendem como disciplina autônoma em construção,

porém  com  relações  interdisciplinares  com  distintas  áreas;  há  quem  a  veja  como  uma

disciplina que constitui uma subárea da ciência da informação (JARDIM, 2012, p. 143). Pode-

se  perceber  nos  casos  acima  que,  independente  das  possibilidades  de  enquadramento,  a

arquivologia  é  entendida  como  uma  disciplina, em desenvolvimento  ou  consolidada,  ora

autônoma e auxiliar, ora autônoma e interdisciplinar, ou mesmo como subárea.

Tais visões, predominantes na literatura nacional, são decorrentes e características de

distintos momentos históricos pelos quais a arquivologia passou. A partir da contextualização

e  caracterização  de  classificações  genéricas  que  marcam  as visões  sobre  os  arquivos  na

trajetória da arquivologia, Silva (2011) realiza uma estruturação didática e ressalta que tais

visões  não  são  autoexcludentes  e  que  permitem  a  identificação  de  escolas  e  categorias

profissionais.

Silva (2011) assim explica  – o primeiro momento,  denominado visão histórica dos

arquivos,  faz  referência  à  época  de  surgimento  dos  arquivos  nacionais,  pós-Revolução

Francesa (1798). Os documentos ganham valor para construção da história e da memória de

uma nação e a centralização dos arquivos administrativos se encaixa nesse processo dirigido à

pesquisa histórica. A partir da primeira metade do século XX, na visão gerencial, os arquivos

passam a ser vistos como importantes instrumentos de racionalidade dos processos, no auxílio

ao alcance de maior eficiência das administrações. Ocorre a implementação de programas de

gerenciamento arquivístico e os documentos passam a ter sentido nos fluxos de trabalho das

organizações.  A visão  informacional,  característica  do  final  do  século  XX,  encontra-se

extremamente  atrelada  à  emergência  das  tecnologias  de  informação  e  comunicação, em

associação com transformações socioculturais. O discurso vigente passa a ser a respeito da

importância da informação como recurso estratégico na busca pelo sucesso das organizações.

Tal  deslocamento faz com que haja uma ampliação das relações  entre  a  arquivologia e a

ciência da informação (SILVA, 2011).

Jardim (2017), assim como Silva (2011), também afirma que essa descrição não abarca

a  totalidade  de  visões  existentes,  mas  sim  as  predominantes.  Schmidt  (2017b)  apresenta

possibilidades de compreensão desta questão através de uma análise da literatura nacional e
79 Schmidt (2017b) afirma que o final do século XIX foi um período em que os documentos escritos passam a ser o pilar

metodológico para o reconhecimento da história enquanto ciência e que isso permite compreender como a arquivologia é
vista, muitas vezes, como ciência auxiliar da história.
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internacional, acrescentando outros entendimentos às três visões apresentadas acima. Assim,

somam-se à  perspectiva  da  arquivologia  enquanto  disciplina  científica  as  percepções da

arquivologia como disciplina técnica,  ciência em formação,  disciplina prática,  ciência  dos

arquivos e uma das ciências da informação.

Os diferentes posicionamentos acerca do enquadramento científico da disciplina são,

portanto, frutos das transformações da sociedade e dos modelos de gestão das organizações ao

longo da história e têm implicações diretas na forma como é visto o objeto da arquivologia, os

desdobramentos  conceituais  e  metodológicos  da  área,  na  sua  natureza  e  finalidade,  nos

contextos, nas escolhas teóricas, nas possíveis negações e/ou ressignificações de princípios e

funções, no conhecimento e nos valores gerados, nos recursos de infraestrutura de pesquisa e

nos caminhos de sua institucionalização (JARDIM, 2016, 2017; SCHMIDT, 2017a; MORO-

CABERO, 2015).

Ao situar a arquivologia como disciplina científica no âmbito das ciências sociais,

Jardim  (2017)  traz  alguns  atributos  dessas  ciências  elencados  por  Minayo  (2008  apud

JARDIM, 2017), como a característica histórica dos objetos das ciências sociais que as situa

em configurações sociais e culturais específicas; os pesquisadores como autores e frutos de

seu tempo histórico; a implicação da visão de mundo do investigador e do sujeito investigado

no processo de construção do conhecimento e a característica eminentemente qualitativa do

seu objeto.

Nesse contexto, portanto, pode-se compreender a explicação de Schmidt quando diz

ser  possível  entender  que  as diferentes  concepções  do  objeto  específico  da  arquivologia

derivam: dos processos históricos e epistemológicos “imbricados nas próprias evoluções e

mudanças das naturezas dos registros, da produção documental e do uso de documentos e

informações.” (SCHMIDT, 2017b, p. 173).

A partir dos questionamentos propostos por Hottin (2007), Jardim (2017) traz à tona a

discussão sobre características de consolidação da arquivologia enquanto disciplina científica

e acrescenta a menção do Serviço de Arquivos da  École des Hautes Études em Sciences

Sociales  a  uma epistemologia  arquivística  de  uma ciência  social  em construção.  Sobre  o

estatuto  científico  da  arquivologia,  Schmidt  (2017b),  identifica  a  arquivologia  como uma

ciência em construção, uma vez que a produção de conhecimento, em qualquer que seja a

área, é algo dinâmico, em permanente evolução e suscetível de rupturas. Essa autora também

reconhece que há opiniões diversas a respeito do campo científico da arquivologia, resultando

em abordagens que a reconhecem como uma área técnica, uma disciplina ou enquanto ciência.
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Na trilha  dos  trabalhos  de  Jardim  sobre  a  construção  do  campo  de  pesquisa  em

arquivologia, Rodrigues e Aparício (2002) apresentam um balanço, ainda que preliminar, das

pesquisas desenvolvidas na arquivologia na pós-graduação no Brasil ou nos programas de

iniciação científica, com destaque para a Universidade de Brasília (UnB). Retiraremos desse

trabalho os passos específicos  que deram para avaliar  a pós-graduação:  levantamento dos

programas de pós-graduação mais identificados com a arquivologia no país; identificação das

dissertações  e  teses  cujas  temáticas  aproximavam-se  da  arquivística80 e  a  definição  de

conjuntos temáticos. Os dados parciais foram obtidos em 2001 e revelaram a concentração de

pesquisas com temáticas arquivísticas a partir da década de 1990  e  a necessidade de mais

pesquisas que discutissem o lócus epistemológico da disciplina arquivística, a fim de definir

seu  lugar  institucional  e  sua  autonomia,  ainda  que  seja  mantido  o  seu  caráter  multi  e

interdisciplinar.81

Em  conferência  realizada  no XIV  Congresso  Brasileiro  de  Arquivologia (2006),

Fonseca (2008) aborda, entre outras questões, a universidade como novo local de produção de

conhecimento arquivístico e de contribuição para a constituição de um saber autônomo, o uso

ou não uso de mecanismos de controle da produção acadêmica na área arquivística e a falta de

prioridade nos estudos sobre os limites e configuração disciplinar da arquivologia. Sobre a

configuração da arquivologia enquanto um campo científico, destaca que esse aspecto não era

objeto das reflexões dos autores da arquivologia clássica. 

Sousa (2009) cita nove motivos que sustentam sua afirmação de que a área estava

vivendo um bom momento no Brasil: a qualificação crescente dos profissionais de arquivo,

ainda  que  distribuídos  desigualmente  no  território  nacional;  aumento  na  demanda  de

profissionais  de arquivo;  aumento do número de docentes (mais qualificado e com maior

produção  científica);  maior  regularidade  na  ocorrência  de  eventos  da  área;  mudança  na

natureza  dos  trabalhos  apresentados  nos  eventos;  expansão  do  espaço  físico  do  Arquivo

Nacional (AN); crescente produção editorial; aumento significativo de pesquisas82 e claros

avanços na situação arquivística do país.83

80 Embora alguns autores façam distinção entre a arquivologia e a arquivística, numa contraposição campo de conhecimento
versus plano empírico, adotaremos as expressões como sinônimas. Assim, arquivologia é a “disciplina que estuda as
funções do arquivo, os princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e
utilização  dos  arquivos.  Também  chamada  arquivística.”  (DICIONÁRIO  BRASILEIRO  DE  TERMINOLOGIA
ARQUIVÍSTICA, 2005, p. 37).

81 Rodrigues e Aparício (2002) afirmam, como um dos pressupostos do trabalho citado, que a pesquisa em arquivologia se
desenvolve num ambiente de inter e multidisciplinaridade.

82 De acordo com Sousa (2009, p. 3), “[…] é possível verificar uma maior produção científica advinda, basicamente, das
universidades,  resultado das pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação e nos projetos de iniciação
científica.

83 Sousa (2009) cita que em pesquisa do AN de 1989, foi constatado que somente 13% dos órgãos sediados no Rio de
Janeiro e 27% em Brasília tinham planos de classificação.  Em 2005, Sousa (2009) iniciou pesquisa no intuito de
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Hernández Oliveira  et al.  (2012) concordam que a situação da arquivologia mudou

favoravelmente nas últimas décadas e que seu corpo científico ganhou um notável impulso,

em  grande  parte  influenciado  pela  oferta  dos  cursos  de  nível  superior,  os  quais já  se

encontravam distribuídos  nas  cinco regiões  do país,  “proporcionando debates,  regionais  e

nacionais, sobre os arquivos e a Arquivologia.” (HENRIQUE; SILVA; DORNELES, 2017, p.

142).

Em  que  pesem  quase  vinte  anos  desde  os  primeiros  textos  referentes  à  falta  de

produção de pesquisa científica em arquivologia e que sejam visíveis mudanças e conquistas

de espaços políticos e acadêmicos, o apelo à produção de pesquisas na área continua fazendo

parte das recomendações dos autores. 

Gostaria  de  dizer,  ainda,  que  sem  a  pesquisa,  a  Arquivística  está  condenada  a
permanecer como um corpo de práticas e de receitas sem racionalidade científica.
Nós temos que aprender que nos campos da atividade humana, como é o caso da
Arquivística,  o  progresso  resulta  do  desenvolvimento  dos  conhecimentos  e  é
impossível  imaginar  esse  desenvolvimento  sem o  aporte  da  pesquisa.  (SOUSA,
2009, p. 13)

A respeito da importância do desenvolvimento da pesquisa em arquivologia, Lopes e

Rodrigues afirmam respectivamente:

A constante realização de investigações teóricas e aplicadas é o único meio de se
conceber  a  arquivística  como  disciplina  do  conhecimento  científico.  Práticas
arquivísticas, de qualquer natureza, que não se baseiem em conhecimento adquirido
por meio de uso de metodologia de pesquisa tendem a ser insustentáveis sob o ponto
de vista teórico e comprometedoras para a imagem da profissão. (LOPES, 2009, p.
363 apud SOUZA, 2015, p. 186)

Pensamos  que  a  Universidade  tem um papel  fundamental  a  desempenhar  nesse
processo  de  reconhecimento  de  fato  –  e  de  direito  –  da  Arquivologia  e  dos
arquivistas, mediante pesquisas que identifiquem as demandas sociais, analisem os
currículos  e  os  métodos  de  ensino  nos  cursos  de  graduação,  dentre  outros.
(RODRIGUES, 2006, p. 38)

Em estudo publicado em 2018, Marques mapeou 470 teses, dissertações e trabalhos de

conclusão de curso sobre arquivos e arquivologia em diferentes pós-graduações stricto sensu,

número  14  vezes  maior  do  que  o  resultado  do  levantamento  realizado  por  Rodrigues  e

Aparício em 2002, o que indicava “[…] a delimitação de um campo de conhecimento em

visível expansão.” (MARQUES, 2018, p. 28). Ainda assim, Marques defende a necessidade

de  verticalização  dos  estudos  na  arquivologia,  principalmente  nas  questões  referentes  à

verificar, em Brasília, o nível de utilização do Código de Classificação de Documentos de Arquivo: atividade-meio,
elaborada pelo Conselho Nacional de Arquivos. Nessa ocasião, foi verificado que 64% dos órgãos pesquisados
utilizavam tal código. 
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epistemologia da disciplina, pois “[…] sem se conhecer historicamente, a arquivologia e os

arquivistas  ficam reféns  de  práticas  e  mesmo de  estudos  contingenciais  que  timidamente

contribuem para o desenvolvimento de seu estatuto teórico-epistemológico.” (MARQUES,

2018, p. 28).

Se for somado às necessidades de desenvolvimento da própria área, explicitadas pelos

autores acima, o crescimento do número de graduados na área pós-década de 1990 no Brasil,

fruto do aumento significativo da disponibilidade de cursos de arquivologia em nível superior,

o que foi demonstrado na seção anterior, pode-se entender a demanda externa dos egressos

pelo aprimoramento da formação através da especialização em nível de mestrado e doutorado.

Além disso, é preciso salientar que o ensino, a pesquisa e a extensão são os pilares das

universidades  públicas.  Logo,  a  inserção  desse  curso  no  âmbito  universitário  gerou  uma

demanda interna inerente a sua introdução no ambiente universitário, “[…] onde a pesquisa é

mais do que  uma das bases que sustentam a formação de qualidade, […]; ela proporciona

também a constituição e a sedimentação da identidade da disciplina com desdobramentos na

área  científica  e  profissional.”  (MARQUES et.  al,  2018,  p.  490).  Dessa  forma,  deve  ser

considerada  também  a  necessidade  do  desenvolvimento  de  pesquisas  científicas  para  a

reafirmação e expansão de seu espaço na universidade.

[…]  o  percurso  da  disciplina  arquivística  no  Brasil,  até  sua  inserção  na  pós-
graduação  stricto sensu, parece seguir, em grandes linhas, o modelo internacional,
guardando, é claro, certas particularidades. De uma atividade eminentemente prática,
passando por um movimento associativo, sua institucionalização nas universidades e
seu reconhecimento como uma subárea da ciência da informação, a disciplina faz-se
reconhecer também na pesquisa científica. (RODRIGUES; MARQUES, 2005, p. 90)

Assim, entendendo a importância para a arquivologia do surgimento do seu primeiro

curso de nível superior, será feita uma tentativa de demonstrar os acontecimentos que podem

ser considerados significativos e, até certo ponto, explicativos do cenário em que se insere a

sua criação, para assim explicitar o quadro atual da graduação e pós-graduação na área. Nesse

momento, ainda que considerada investigação imprescindível, não constitui objeto do nosso

estudo a exploração das condições históricas, sociais, políticas e econômicas que forneceram

condições para a emergência de tais eventos.

5.1 DO CURSO PERMANENTE DE ARQUIVOS ÀS GRADUAÇÕES EXISTENTES EM 

2019
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Até se chegar ao primeiro curso de graduação em arquivologia no Brasil, o qual teve

sua origem no AN, houve um longo caminho na trajetória dessa instituição, iniciado a partir

da  necessidade  de  formação  e  qualificação  de  seus  profissionais  para  o  cumprimento  da

missão institucional. 

É claro que não se pode deixar de levar em consideração o contexto histórico, político

e econômico e as influências dos agentes envolvidos desde a criação do próprio AN no Brasil,

a escolha dos visitantes estrangeiros para ministrar cursos na instituição, as movimentações

para criação do Curso Permanente de Arquivos (CPA) no AN, a criação e as realizações  da

Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB), a regulamentação da profissão de arquivista e

técnico de arquivo e demais questões que serão introduzidas nesta seção secundária.

Contudo, ainda que se tenha plena consciência de que existe um cenário, constituído

por forças distintas e embates, que permitem que ideias sejam levantadas e consigam ou não

apoio  para  serem  levadas  adiante,  esses  aspectos  específicos  não  serão  aqui  abordados.

Constitui finalidade desta seção secundária expor acontecimentos mais significantes para a

inserção da arquivologia no ambiente acadêmico e como se encontra a área atualmente no que

se refere a seu desenvolvimento nesse ambiente.

Conforme Sousa (2009), do contorno que pode ser tomado como determinante para os

rumos  da  pesquisa  em  arquivologia  no  país,  é  ponto  de  partida  a  criação  do  curso  de

graduação em arquivologia. Marques e Rodrigues (2014), em concordância, afirmam:

A implantação, como a transferência desse curso [CPA] para a universidade, são
marcos decisivos na trajetória da arquivologia no Brasil, representando sua conquista
de  espaço  no  meio  acadêmico.  Afinal,  o  CPA foi  o  primeiro  dos  16  cursos  de
graduação  em  arquivologia  que  passaram  a  existir  no  país.  (MARQUES;
RODRIGUES, 2014, p. 92)

Portanto,  partindo  desse  pressuposto  para  se  chegar  até  o  estado  atual  do

desenvolvimento  acadêmico  da  arquivologia,  é  importante  visualizar  os  acontecimentos  e

atores que influenciaram na origem do primeiro curso de graduação da área no Brasil. 

Couture, Martineau e Ducharme (1999, p. 27 apud Marques, 2007, p. 20) definem “as

universidades,  escolas  associadas  à  administração  pública,  as  instituições  nacionais  de

arquivo, as associações profissionais, as organizações e o meio de trabalho” como lugares de

formação  em  arquivística.  No  presente  trabalho,  o  foco  é  a  produção  de  conhecimento

científico em arquivologia e,  por isso,  é  proposto um recorte  a partir  da constituição dos

primeiros cursos de graduação na área até os dias de hoje. 



105

No entanto, não se pode deixar de mencionar que, durante muitos anos, os trabalhos

publicados e apresentados em eventos decorreram de relatos de experiências profissionais.

Além disso, no Brasil, é inegável o papel que o AN e a AAB tiveram nas conquistas referentes

à construção da arquivologia enquanto disciplina84 (MARQUES, 2007, p.  21).  Essas  duas

instituições  tiveram  participações  decisivas  no  processo  de  constituição  do  curso  de

arquivologia em nível superior, conforme será visto adiante.

Marques  (2013),  ao  estudar  o  fundo  do  AN  para  traçar  a  história  da  disciplina

arquivística no país, traz importantes informações a respeito, entre outras coisas, do constante

reforço da afirmação da necessidade de cursos para qualificação profissional pelos diferentes

diretores da instituição85. Assim foi nas gestões de Pires Machado Portela (1873-1898), Pedro

Veloso Rebelo (1899-1902) e  João Alcebíades Bezerra Cavalcante86 (1922-1938), conforme

pode ser visto em Estevão e Fonseca (2010). No entanto, ainda que previstos e necessários,

não havia cursos de formação específicos para na área.

Em se tratando especificamente dos cursos oferecidos pelo AN, ainda que o curso de

diplomática estivesse previsto desde o regulamento de 1876, a sua instituição se deu por meio

do decreto n. 9.197, de dezembro de 1911.87 Esse curso funcionou até 1922 e é considerado o

momento a partir de quando a arquivologia no Brasil “dá passos mais consistentes rumo a seu

desenvolvimento científico” (MARQUES; RODRIGUES, 2014, p. 76). 

Pelo  decreto  n.  15.596,  de  2 de  agosto  de  192288,  o  qual  cria  o  Museu Histórico

Nacional (MHN) e aprova o seu regulamento, é criado também um curso técnico comum à

Biblioteca Nacional (BN), ao AN e ao Museu Histórico Nacional, destinado a formar para o

cargo de amanuense da Biblioteca Nacional e do AN e de 3.º oficial89 do Museu Histórico
84 Para um estudo aprofundado da configuração da arquivologia enquanto disciplina, ver a dissertação de Marques (2007),

Os espaços e os diálogos da formação e configuração da arquivística como disciplina no Brasil.
85 A maioria dos textos lidos apresentam essa mesma visão. No entanto, não se pode deixar de mencionar o ponto de vista

de Monteiro ao afirmar que "[...] poucos os dirigentes [do AN] que se preocuparam com a criação de cursos de formação
ou de aperfeiçoamento para atender às necessidades de seu quadro de funcionários e mesmo de outros órgãos públicos,
com o objetivo de melhor capacitá-los para o exercício dos princípios e técnicas arquivísticas (MONTEIRO, 1988, p. 80).

86 Esse diretor também defendeu, em 1932, que fosse criado curso de arquivologia autônomo, já que a BN e o MHN
haviam criado cursos independentes, justificando a necessidade de que o arquivista “aliasse conhecimentos humanísticos
à parte técnica.” (MONTEIRO, 1988, 81).

87 A previsão dos cursos está presente nesse decreto que aprova o regulamento da instituição e altera seu nome para Arquivo
Público  Nacional.  Disponível  em:  http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-9197-9-dezembro-
1911-516281-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 18 jan. 2018.

88 O curso está detalhado do art. 55 ao art. 71.
89 De  acordo  com  Sá (2003,  p.  43),  “[…]  eram  funcionários públicos encarregados  da  documentação e  da

correspondência, investidos de funções administrativas nas repartições públicas das primeiras décadas do século XX. Os
oficiais situavam-se imediatamente abaixo dos chefes de seção e acima dos amanuenses, escriturários que trabalhavam
diretamente com a documentação. Nos arquivos, nas bibliotecas e nos museus públicos esses funcionários passaram a
desempenhar funções técnicas relativas aos acervos.” Em nota sobre regulamento do AN de 1916, Marques e Rodrigues
(2014, p. 76) citam que “cabia ao amanuense a numeração e carimbamento dos documentos, restaurações, cópias e
demais serviços que pudessem ser encarregados pelos chefes da seção, além da expedição das certidões que tivessem de
ser conferidas pelos mesmos chefes.”

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-9197-9-dezembro-1911-516281-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-9197-9-dezembro-1911-516281-publicacaooriginal-1-pe.html
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Nacional  (SÁ,  2013).  Cada  instituição  ficaria  responsável  por  ministrar  determinadas

disciplinas, cabendo ao AN as de história política e administrativa do Brasil e de cronologia e

diplomática (MARQUES, 2007). Porém, de acordo com Marques (2007) e Sá (2013), o curso

nunca saiu do papel por inúmeras questões e, ao mesmo tempo, impediu durante um bom

tempo  que  fosse  dada  continuidade  aos  cursos  de  diplomática  do  AN,  em  virtude  da

estipulação de um curso único para as três instituições.

Por conta disso, dessa época até finais da década de 1950, os profissionais do AN

tiveram  acesso  à  formação  por  meio  de  cursos  esporádicos  promovidos pela  Pontifícia

Universidade Católica (PUC-RJ), pelo Instituto de Desenvolvimento e Organização Racional

do  Trabalho  (IDORT-SP),  pela  Fundação  Getúlio  Vargas  (FGV)  e  pelo  Departamento

Administrativo do Serviço Público (DASP), os quais “respondiam a demandas de resolução

de  problemas  práticos  que  se  impunham  no  cotidiano  das  instituições  de  arquivo  [...].”

(MARQUES, 2007, p. 120).

É no final da década de 1950, com o diretor José Honório Rodrigues (1958 – 1964)

que o cenário apresenta mudanças significativas que viriam a ser determinantes para o ensino

de arquivologia no país. A gestão do diretor José Honório Rodrigues frente ao AN, segundo

Estevão e Fonseca (2010, p. 100), foi marcada “pela ênfase na qualificação e aprimoramento

de pessoal, assistência técnica e divulgação de conhecimento.” Através do decreto n. 44.862,

de  21  de  novembro  de  1958,  por  reconhecer  a  necessidade  de  formação  do  pessoal  da

instituição, esse diretor cria a Seção de Cursos do AN e registra como uma das finalidades da

instituição  a  manutenção  de  cursos  de  formação  de  pessoal  especializado  em  arquivo  e

pesquisadores de história  (BOTTINO, 1994).90

No ano seguinte à criação da Seção de Cursos, José Honório Rodrigues “solicita à

embaixada da  França  a  colaboração de  um arquivista  francês  para  ministrar  conferências

sobre  a  organização  dos  arquivos  franceses,  que  eram referência  internacional  à  época.”

(MARQUES, 2007, p.137). Com base nessa solicitação, o professor Boullier de Branche91

ministrou cursos de aperfeiçoamento e treinamento aos funcionários do AN. 

90 Seção de cursos subordinada ao serviço de pesquisa histórica, conforme art. 7.º, cuja atribuição estava prevista no art.
31  “cumpre organizar e manter os cursos de formação do pessoal especializado em arquivos e pesquisadores de
história”. Como finalidade a manutenção de cursos de formação por parte da instituição, está previsto no inciso XV,
art. 2.º, Capítulo I – Da finalidade. Disponível em:  http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-
44862-21-novembro-1958-383895-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 17 jan. 2019.

91 “Arquivista chefe de La Lozere (1937-45), diretor-geral dos Arquivos de Le Mans (Arquives Départementales de la
Sarthe, (1948-63) e diretor da Maison Française d’Oxford (1974-81)” (SÁ, 2013, p. 53).

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-44862-21-novembro-1958-383895-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-44862-21-novembro-1958-383895-publicacaooriginal-1-pe.html
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Boullier de Branche elaborou diagnóstico sobre a situação da instituição, publicado em

1960 e reeditado em 1975. Entre as questões destacadas nesse documento, está a falta de

pessoal científico e técnico minimamente preparado (ESTEVÃO; FONSECA, 2010). 

Em  1959,  a  direção  do  AN  realiza  um  curso  rápido  de  Noções  das  disciplinas

auxiliares  da  história,  composto  pelas  três  disciplinas:  história  do  Brasil,  genealogia  e

paleografia  e  diplomática.  Ainda no mesmo ano,  ocorreram os  cursos  de Preparação do

pessoal  auxiliar  de  arquivo e  de  Aperfeiçoamento  de  arquivo.  A partir  de  1960,  o  CPA,

enunciado no decreto de 1958, com previsão de dois anos de formação, passa a funcionar

efetivamente, além de outros cursos avulsos. 

Considerado “[…] como o primeiro curso regular voltado para a formação de pessoal

especializado  no  tratamento  e  organização  de  acervos  arquivísticos”  (MARQUES;

RODRIGUES,  2008,  p.  6),  o  CPA inseria-se  num  projeto  de  uma  escola  brasileira  de

arquivística dentro do programa de reorganização do AN, buscando voltar-se também para os

objetivos administrativos dos arquivos (SILVA; ORRICO, 2011).

No mesmo ano em que o CPA passa efetivamente a funcionar, T. R. Schellenberg92

visita o AN a convite da própria instituição, ministra cursos e palestras e, como Branche,

elabora relatório a respeito dos problemas arquivísticos do governo brasileiro. A promoção de

cursos  para  aperfeiçoamento  de  pessoal  da  instituição  está  entre  os  pontos  para  os  quais

Schellenberg chama atenção nesse documento (MARQUES, 2007). 

A década de 1970 foi de extrema importância para a arquivologia e inúmeras foram as

conquistas que podem ser historicamente localizadas nesse período. Desde a década de 1940,

pode-se  ver  a  cooperação  arquivística  internacional  no  Brasil,  algo  que  se  intensifica  na

década de 1970, com a presença no AN de nomes como René Maheu, Elio Lodolini, Vicenta

Cortéz Alonso, Frank B. Evans, Michel Duchein e Aurelio Tanodi (MARQUES, 2007).93

Enquanto isso, o CPA manteve-se como o único curso em arquivologia do país até

final  dessa década.  Em  1970,  atinge  o  recorde  de  237  inscritos,  o  que  “corrobora  a

necessidade de formação na área, expressa por Raul Lima [diretor do AN à época], na aula

inaugural do curso em 6 de abril de 1970.” (MARQUES, 2013, p. 192). Gomes (2014, p. 170)

ressalta que, em decorrência das manifestações desse período,

A capacitação e a formação de quadros técnicos provocaram entre os profissionais
de  arquivo  (bibliotecários,  historiadores,  datilógrafos  etc.)  interesse  tanto
vocacional, como econômico-financeiro para o exercício da profissão. Foram nesses

92 Arquivista norte-americano, à época vinculado a American University, de Washington, vice-diretor do Arquivo Nacional
norte-americano (MARQUES; RODRIGUES, 2014).

93 Para datas de visitas e contribuições específicas, ver Marques (2013, p. 175 – 177).
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programas e cursos de formação de pessoal para atuar em arquivos que profissionais
passaram a reconhecer um tipo específico de identidade social  que se forjava na
apreensão do conhecimento técnico-científico arquivístico e na práxis arquivística.

Outros  acontecimentos  do  período, que  tiveram  importante  influência  no

desenvolvimento da arquivologia no Brasil, foram fruto de ações empreendidas pela AAB. 

Com a fundação da AAB houve, todavia, mudanças relevantes no campo da ação
coletiva no Brasil, pois um novo tipo de ator social com alto potencial articulador e
estratégico ganhou notável centralidade e posicionou-se na condição de movimento
por sua capacidade  de agregação  de demandas  e de  coordenação da  atuação  de
outros atores. (GOMES, 2014, p. 108)

Criada em 20 de outubro de 1971,94 no salão nobre do AN, tinha por finalidade “[...]

dignificar o trabalho arquivístico,  delineada estatutariamente em três dimensões: formação

para a ocupação nos arquivos, legalização profissional da competência e regulação nacional

dos arquivos.” (SILVA; ORRICO, 2011, p. 9). A AAB tinha os seguintes objetivos:

• incrementar estudos para melhorar o nível técnico e cultural do arquivista; 
• cooperar  com  o  governo  e  organizações  nacionais,  estrangeiras  e

internacionais,  públicas  ou  privadas,  em  tudo  que  se  relacione  com
arquivos e documentos; 

• promover por todos os meios a valorização, o aperfeiçoamento e a difusão
do  trabalho  de  arquivo,  organizando  ciclos de  estudos,  conferências,
certames, exposições, cursos, seminários e mesas redondas;

• estabelecer e manter intercâmbio com associações congêneres; 
• manter e estreitar vínculos de amizade e sociabilidade entre seus membros;
• enaltecer o mérito de seus associados e de pessoas que, sem pertencer à

AAB, tenham realizado trabalhos em seu favor e ou da profissão; 
• pugnar por uma legislação nacional sobre arquivos, tendo em vista a sua

importância administrativa e cultural. (ARQUIVO NACIONAL, 1971, p.
20-23 apud MARQUES, 2013, p. 193)

Segundo Fonseca (2005), tal associação exerceu indiscutível liderança nas conquistas

posteriores, como: a realização dos congressos brasileiros de arquivologia, a publicação do

primeiro periódico brasileiro especializado na área, a implementação do curso de arquivologia

em nível superior e a regulamentação das profissões de arquivista e técnico de arquivo. 

A AAB atuou fortemente nos marcos decisivos de demarcação da atividade técnica e
trabalhista da arquivística, na dignificação da identidade e do trabalho do arquivista
e do técnico de arquivo, na formação de pessoal especializado, na regulamentação

94 Para o primeiro biênio, teve como presidente José Pedro Esposel e vice-presidente Fernando Salinas. Esposel também esteve
envolvido na proposta de criação do curso de arquivologia da UFF, enquanto integrante da comissão de professores instituída em
1976 para elaborar projeto de implantação do curso nessa instituição. Foi também coordenador do primeiro curso de
especialização em arquivologia do Brasil oferecido pela Universidade Federal Fluminense. (RODRIGUES; FIGUEIREDO,
2011).
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dessas profissões e na elaboração do currículo mínimo e criação do curso superior de
arquivologia. (GOMES, 2014, p. 119).

Essa entidade foi responsável pelo I Congresso Brasileiro de Arquivologia (CBA), em

1971,  realizado entre  os dias 15 a 20 de outubro de 1972,  na cidade do Rio de Janeiro.

Entendida  como  “a  primeira  experiência  nacional  voltada  para  a  constituição  de  uma

comunidade  do  campo  arquivístico  […]” (GOMES,  2014,  p.  111),  na  ocasião,  houve  o

lançamento  da  primeira  publicação  periódica  voltada  para  a  área  de  arquivos,  a  revista

Arquivo & Administração.95

Importa falar  brevemente sobre  os  periódicos  de  arquivologia.  Ainda  que  não  se

constituam  como  campo  empírico  deste  trabalho,  pois  optou-se  por  analisar  a  literatura

científica consolidada em teses e dissertações, se reconhece a relevância desse canal, pois

“[...]  os  periódicos  são  importantes  parâmetros  de  análise  da  configuração  de  campos

científicos, e o interesse acadêmico de cada comunidade científica pelos ‘seus’ periódicos é

referência  também de sua  maturidade.”  (FONSECA, 2005,  p.  74).  Em virtude  de  muitas

revistas  da  área  estarem  vinculadas  a  instituições  arquivísticas,  ora  refletiam/em  a

preocupação  com  a  produção  de  conhecimento  e  a  divulgação  institucional,  ora  apenas

voltavam-se para esse último aspecto, ainda que existam aquelas que podem ser relacionadas

à produção de conhecimento em arquivologia.

Vilan Filho  e  Oliveira  (2011),  em trabalho de  análise  quantitativa da produção de

artigos de periódicos de arquivologia no Brasil, produzidos entre 1972 a 2007, consideraram

como específicos da área os periódicos  Arquivo & Administração e  Arquivística.net,96 em

virtude de terem um total superior a 50% de artigos com temáticas arquivísticas. Na conclusão

da  pesquisa,  esses  autores  reafirmam  a  fragilidade  na  comunicação  científica  na  área,

conclusão apontada por Jardim (1999) em estudo pioneiro sobre a produção e comunicação de

conhecimento arquivístico em periódicos científicos.

95 Sua publicação foi quadrimestral de 1972 a 1986, quando foi interrompida. Uma edição especial foi lançada em 1988.
Retornou a ser publicada no período de 1994, sendo a sua última publicação em 2014. Toda a coleção da revista está
disponibilizada em arquivos digitais para download gratuito na base de dados da Biblioteca Maria Beatriz Nascimento do
AN. De acordo com a página  web de divulgação do material, “constituiu-se no mais importante periódico científico
brasileiro na área de Arquivologia.” Disponível em:  http://www.arquivonacional.gov.br/br/component/tags/tag/revista-
arquivo-administracao.html. Acesso em: 19 jan. 2019.

96 Apesar de inicialmente propor o estudo contemplando as revistas Estudos Históricos e Acervo, Vilan Filho e Oliveira
(2011) constataram que a abordagem editorial da revista  Estudos Históricos  estava voltada essencialmente para a
publicação de textos com a abordagem histórica. Na analise referente as publicações da revista Acervo, constataram que
mais de 60% dos artigos referiam-se a outras áreas que não a arquivologia, fato para o qual os autores chamam atenção,
tendo em vista se tratar de periódico da instituição arquivística máxima do país, o AN. Levando em consideração essas
duas  constatações, optaram por excluí-los dos passos seguintes da  investigação. Em nossa tentativa de acessar as
publicações referenciadas pelos autores, constatamos que o domínio arquivistica.net está disponível para venda, o que
indica a descontinuidade do periódico.

http://www.arquivonacional.gov.br/br/component/tags/tag/revista-arquivo-administracao.html
http://www.arquivonacional.gov.br/br/component/tags/tag/revista-arquivo-administracao.html
http://www.arquivonacional.gov.br/br/consulta-ao-acervo/biblio


110

Retomando o raciocínio específico deste tópico, o I CBA rendeu outros frutos. Na

ocasião, foi discutido por um grupo de especialistas e educadores a proposta de um currículo

mínimo para um curso superior de arquivologia. A AAB encaminhou as deliberações do CBA

a respeito do assunto para o Conselho Federal de Educação ainda em 1972, por meio do

processo n. 1845/72 da Câmara de Ensino Superior (BOTTINO, 1994, p. 14). Nesse mesmo

ano  ainda,  foi  reconhecida  a  habilitação  profissional  como  ensino  de  2.º  grau  para  a

arquivologia, conforme parecer n. 249/72. (GOMES, 2014, p. 116).

Em 1973,  o  AN e  a  UFRJ  firmam convênio  para  que  esta  instituição  passasse  a

reconhecer  os  certificados  emitidos  pelo  CPA,  por  meio  da  concessão  do  mandato

universitário (MARQUES, 2007).97

Mais um convênio é firmado entre o AN e outra instituição de ensino superior, desta

vez, a UFF no ano de 1974. A proposta era de “cooperação entre as duas entidades em matéria

arquivística e de pesquisa histórica com a divulgação, por ambas, dos resultados obtidos nesse

campo.” (GOMES, 2014, p. 116; ARQUIVO NACIONAL, 1976 apud MARQUES, 2007, p.

202). 

No mesmo ano do convênio com a UFF, a resolução n. 28, de 13 de maio de 1974, do

Conselho Federal  de Educação (CFE),  fixa o currículo mínimo para o curso superior  em

arquivologia. Apesar de todos os esforços e conquistas dos últimos anos, o CPA ainda não era

reconhecido,  em  termos  práticos,  nem  como  habilitação  de  segundo  grau,  nem  como

habilitação de ensino superior, conforme cita Marques a partir de documento do AN:

Desde algum tempo empenha-se a direção desta Casa em conseguir a elevação do
Curso Permanente de Arquivo a nível superior e a implantação da Arquivística como
habilitação profissional no ensino do 2.º grau. Com respeito a essa última pretensão,
continuam ainda os entendimentos [...] a direção do Arquivo Nacional solicitou à
Universidade Federal do Rio de Janeiro, a concessão de mandato universitário ao
Curso Permanente de Arquivos, conforma a legislação vigente.
A aquiescência da UFRJ a esta pretensão foi comunicada em fins de janeiro passado,
datando  entretanto  de  29  de  setembro  de  1973  a  assinatura  do  convênio
estabelecido. [...] Aguarda agora, o Arquivo Nacional um pronunciamento daquela
Universidade sobre as condições que envolvem esta concessão, para fixar ao Curso
as  demais  características  pertinentes  a  [sic]  sua  situação  atual  (ARQUIVO
NACIONAL, 1974, p. 56-57 apud MARQUES, 2007, p. 94).

Ainda que a concessão do mandato universitário não tivesse entrado em vigor de fato,

conforme trecho acima, com o currículo mínimo aprovado e a fixação da duração do curso

superior em arquivologia, faltava estender essas duas últimas conquistas ao CPA. Tal feito é

97 Sob  o  processo  UFRJ  n.  23079.009121/1972-01.  Disponível  em:  https://www.sap.ufrj.br/consultar.asp?
23079.009121/1972-01&conarq=undefined. Acesso em: 6 maio 2019.

https://www.sap.ufrj.br/consultar.asp?23079.009121/1972-01&conarq=undefined
https://www.sap.ufrj.br/consultar.asp?23079.009121/1972-01&conarq=undefined
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realizado  com  a  publicação  da  portaria  n.  37  de  6  de  setembro  de  1974.  (ARQUIVO

NACIONAL, 1975 apud MARQUES, 2007, p. 96).

A partir disso, com o intuito de transferir o CPA para o ambiente universitário, em

1975,  foi  realizada  uma comissão  composta  por  representantes  do  AN,  do  Ministério  da

Justiça, do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e da Federação das Escolas Isoladas do

Estado da Guanabara (FEFIEG) (GOMES, 2014).98 Dois anos depois, o decreto n. 79.329, de

2 de março de 1977 “Transfere à Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de

Janeiro (FEFIERJ), o Curso Permanente de Arquivo, do Arquivo Nacional do Ministério da

Justiça, com a denominação de curso de arquivologia e dá outras providências.” (BRASIL,

1977).

Assim, o CPA passa a funcionar em ambiente acadêmico sob a nomenclatura de curso

de arquivologia.  Mais dois cursos superiores de arquivologia foram criados na década de

1970, localizados na UFSM, em 1976, e na UFF em 1978.

A partir  dos anos 1970, outras  oportunidades  surgiram para os brasileiros,  como
estágios e visitas técnicas a diversos países, de forma que os técnicos passaram a
incorporar novos conhecimentos, termos, conceitos e procedimentos. E assim por
diante. Nesse ir e vir, com reflexões e novas ideias, vem-se configurando o modo
brasileiro de ser arquivo. (ESTEVÃO; FONSECA, 2010, p. 103).

Assim,  numa  tentativa  de  sistematização  dos  acontecimentos  importantes  para  o

desenvolvimento do ensino na área, com o intuito de reunir informações de distintos autores

para  visualizar  a  movimentação  em  relação  à  inserção  desse  curso  de  arquivologia  no

ambiente acadêmico, ainda que correndo o risco de reproduzir e produzir alguns apagamentos

inerentes às sistematizações, foi elaborado o Quadro 6 a seguir:

Quadro 6  – Acontecimentos nacionais importantes para a institucionalização da arquivologia no espaço
acadêmico brasileiro

Ano Acontecimentos

1911 Decreto n. 9.197, de 9 de fevereiro cria curso de diplomática no AN

1922
Início da gestão do diretor Alcebíades Bezerra, o qual pleiteia a inclusão de curso de arquivologia
na recém-criada Universidade do Brasil no Rio de Janeiro. Fim do curso de diplomática por conta
da criação do curso técnico conjunto entre o AN, BN e MHN

1958 Criação da Seção de Cursos do AN e previsão legal do CPA

1959
Visita de Boullier de Branche ao AN para ministrar cursos e conferências, além de elaboração de
relatório acerca das condições da instituição, recomendando cursos de aperfeiçoamento

98 Fundada com essa denominação pelo decreto-lei n. 773/69. Transformada em Federação das Escolas Federais Isoladas do
Estado do Rio de Janeiro (FEFIERJ) após a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro em 1975. Passou à
denominação de Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO) pela lei n. 6.655/79. Novamente teve seu nome alterado em
2003 pela lei n. 10.750/03 para Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mantendo a mesma sigla UNIRIO.
Disponível em: http://www.unirio.br/institucional/historia. Acesso em: 19 jan. 2019.

http://www.unirio.br/institucional/historia
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Ano Acontecimentos

1960
Visita  de  Schellenberg  ao  AN  para  ministrar  cursos  e  palestras  e,  em  relatório,  também
recomenda cursos de formação e aperfeiçoamento de pessoal e treinamento nos EUA.
Passa a funcionar regularmente o CPA

1971 Criação AAB

1972

I Congresso Brasileiro de Arquivologia
Lançamento do primeiro periódico da área, Arquivo & Administração
CFE reconhece o ensino de arquivologia como habilitação profissional de 2.º grau
AAB encaminha ao CFE projeto de currículo mínimo para o curso de arquivologia

1973 Assinatura do mandato universitário entre o AN e a UFRJ para validação dos certificados do CPA

1974 CFE defere proposta de currículo mínimo para o curso de arquivologia

1975
A aprovação currículo mínimo e da duração do curso superior de arquivologia são estendidos ao
CPA
Comissão AN, MJ, MEC e FEFIEG para transferir CPA para a universidade

1976 Criação do curso de arquivologia da UFSM

1977 Transferência do CPA para a FEFIERJ, atual UNIRIO

1978 Criação do curso de arquivologia da UFF

Fonte: Elaboração própria com base em Marques (2007), Sá (2013) e Gomes (2014). 

A década de 1970 ainda guarda outros acontecimentos importantes para a área, os

quais não pode ser desatrelado da conjuntura e têm papéis importantes na legitimação da

formação profissional do arquivista a partir do ensino superior.  Referimo-nos à lei n. 6.546,

de  4  de  julho  de  1978  e  ao  decreto  n.  82.590,  de  6  de  novembro  de  1978,  os  quais

regulamentam as  profissões  de  arquivista  e  técnico  de  arquivo,  fixando a necessidade  de

diploma de curso superior  para  o  exercício  da  profissão  de  arquivista  e  especificando as

atribuições dos arquivistas e dos técnicos de arquivo.

A organização da vontade coletiva dos profissionais de arquivo entre 1971 e 1978,
na busca por sua emancipação, resultou das condições em que se realizava a práxis
arquivística, o trabalho nos arquivos, as atividades e funções arquivísticas. Nesse
período,  as  mediações  estabelecidas  entre  profissionais  de  arquivo,  sociedade  e
Estado  criaram  condições  políticas  e  objetivas  necessárias  e  favoráveis  para  a
articulação de projetos de institucionalização do campo. (GOMES, 2014, p. 103)

Já os anos de 1980 foram marcados por um fortalecimento conjuntural das instituições

arquivísticas públicas por liderança do AN. Destaca-se a criação do Fórum de Diretores de

Arquivos  Estaduais,  o  debate  em torno  de  um projeto  de  lei  para  arquivos  brasileiros,  a

atuação do AN na redação do texto constitucional no tocante à inclusão de referência à gestão

arquivística e o lançamento da revista  Acervo pelo AN, “[…] com o objetivo de contribuir

para o aperfeiçoamento das técnicas  arquivísticas e da metodologia de pesquisa histórica,

refletindo a produção brasileira nessas duas áreas.” (FONSECA, 2008, p. 10). 
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Importa destacar que a maior instituição arquivística do país, o AN, passou por um

processo  de  modernização  institucional  e  administrativa  nesse  período,  sob  a  direção  de

Celina Vargas do Amaral Peixoto. Em 1981, como fruto de um diagnóstico que revelou a

frágil  situação  desse  órgão,  é  expressa  uma proposta  de  um novo  modelo  de  instituição

arquivística (JARDIM, 2014).99

De  imediato,  o  Programa  de  Modernização  procurou  encontrar  soluções  para
aspectos  como  recursos  humanos  (insuficiência  quantitativa  e  qualitativa),
instalações  físicas  (inexistência  ou  existência  insuficiente  de  controle  físico  e
intelectual sobre os documentos custodiados pela instituição e sobre os conjuntos
documentais  produzidos  pela  Administração  Pública  Federal),  implementação  do
Sistema Nacional  de  Arquivos  e legislação  arquivística  (inexistência  de  uma lei
nacional de arquivos). (JARDIM, 2014, p. 148)

Conforme  necessidade  já  destacada  nos  relatórios  elaborados  por  Branche  e

Schellenberg  décadas  antes,  o  tema  da  formação  profissional  fez  parte  do  diagnóstico

elaborado.  O próprio  AN executou  ações  nesse  sentido,  a  partir  do  Estágio  Nacional  de

Arquivos e do Curso de Aperfeiçoamento em Arquivos Públicos (JARDIM, 2014).

Outros aspectos da área nos anos de 1980 estão presentes na literatura. Silva e Orrico

(2011)  diz  que  se  pode  reconhecer  nessa  década  um  fortalecimento  da  comunidade

arquivística,  mas também a ocorrência  de  uma desmobilização do movimento associativo

unificado, decorrente da extinção dos núcleos regionais da AAB.100 Ocorreram entre 1980 e

1991  quatro  congressos  de  arquivologia  realizados  por  essa  associação,  mas  uma  crise

financeira  teria  afetado  a  publicação  da  revista  Arquivo  &  Administração  e  imposto

dificuldades à  realização  dos  congressos  de  1982  e  1986.  (JARDIM,  2014).  No  âmbito

acadêmico, apesar dos esforços das universidades, a demanda por profissionais da área era

latente. Para Monteiro (1988, p. 80), “As raízes de tais dificuldades encontram-se na falta de

tradição do trabalho arquivístico, na concepção do que vem a ser um profissional da área de

arquivo e na desvinculação entre ensino e pesquisa.”

Apesar de nenhum novo curso de graduação em arquivologia ter sido criado, algumas

questões referentes ao desenvolvimento da arquivologia, a partir da década de 1990, podem

ter  encontrado  suas  origens  na  década  anterior,  hipótese  enunciada  por  Jardim  (2014).

Segundo esse autor, esses acontecimentos teriam afetado direta ou indiretamente os cursos já

99 “Os desdobramentos mais evidentes dessa modernização seriam a cooperação entre instituições arquivísticas brasileiras, o
debate em torno de um projeto de lei para os arquivos brasileiros,  a produção de conhecimento arquivístico e a
qualificação internacional do pensamento arquivístico brasileiro [...].” (SILVA; ORRICO, 2011, p. 11).

100 De acordo com Silva e Orrico (2013), disputas em tornos dos valores de repasse da sede para as filiais levou à decisão de
extinção dos núcleos regionais no ano de 1998. No entanto, alguns membros de alguns núcleos regionais decidiram
manter os trabalhos realizados, dando origem a associações regionais. A unificação dessas associações regionais deu
origem ao Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil, fundado em 2014.
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existentes e serviriam como direcionamentos para os cursos novos, em virtude do caráter de

reconhecimento da importância da profissão conforme evidenciavam a criação da carreira de

arquivista e técnico de arquivo no serviço público federal,101 por meio da lei n. 7.446, de 20 de

novembro  de  1985,  e  o  fato  de  passar  a  constar  na  Constituição  Federal  de  1988  a

responsabilidade  da  administração  pública  com  a  gestão  e  o  acesso  aos  documentos

públicos.102

Em 1988, Monteiro afirmou que o ensino arquivístico brasileiro começava a viver um

momento crucial e favorável ao profissional de arquivo, apesar dos problemas conjunturais do

país.  A exigência  de pessoal  qualificado veio  com a  criação da carreira  de  arquivista  no

serviço público federal e “a preocupação por parte dos governos dos estados em modernizar

seus arquivos públicos e das empresas governamentais e privadas em organizar seus centros

de memória ou de documentação […].” (MONTEIRO, 1988, p. 84). E aqui faz-se um adendo

a  esse  cenário  pelo  fato  de  a  regulamentação  da  profissão,  no  ano  de  1978,  estipular  o

exercício  da  profissão  de  arquivista  somente  aos  diplomados  por  curso  superior  de

arquivologia.103

A promulgação da Lei de Arquivos, lei n. 8.159/1991, aprovada em 8 de janeiro de

1991, pode ser considerada uma das consequências dos desenvolvimentos na área verificada

nos anos anteriores, já que “[…] seu debate se estendeu por quase toda a década anterior”

(FONSECA, 2005, p. 69), e tem papel fundamental na legitimação nacional da arquivologia,

em conjunto com a disposição constitucional:

A Lei de Arquivos é um marco na Arquivologia brasileira, pois ela é responsável por
estruturar a ação governamental e os arquivos do país como eles são apresentados
hoje. Ela ainda é responsável por criar o Conselho Nacional de Arquivos (Conarq),
órgão vinculado ao Arquivo Nacional, responsável por definir a política nacional de
arquivos, ao ponto que substitui o AN como órgão central do SINAR. É com base
nesta lei que o SINAR [Sistema Nacional de Arquivos] é reestruturado, através do
decreto n. 1.173, de 29 de junho de 1994, revogado pelo Decreto n. 4.073, de 03 de

101 No editorial da revista Arquivo & Administração de jan./abr. 1980, Vieira (1980) afirma que fora enviado memorial ao
DASP, em maio de 1979, no qual a AAB reivindica a inclusão dos cargos de arquivista e técnico de arquivo no Plano de
Classificação de Cargos do Serviço Público Federal. Pode-se notar, dessa forma, que também nesta questão houve
iniciativa por parte da AAB.

102 Art.  216  § 2.º da Constituição Federal  de 1988: “Cabem à administração pública,  na forma da lei,  a gestão da
documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.”

103 Nos textos lidos para a produção deste trabalho pode-se perceber que essa é uma questão controversa. Ainda que vista
como um marco institucionalizante da profissão em todos os casos, há quem critique a restrição da diplomação no curso
superior da área para o exercício da profissão como conotação corporativista imbuída da preocupação de assegurar o
status acadêmico à formação do profissional, a qual não permite que especialistas pós-graduados na área, com formações
distintas, possam exercer legalmente a profissão, conforme explica Monteiro (1988). Tal questão ainda é abordada nos
dias atuais, como pode ser visto em texto de Lopez (2012, p. 181), no qual afirma que “A grande questão refere-se à
formação de arquivistas por outros canais que não o curso de graduação e o reconhecimento do direito ao exercício
profissional.”
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Janeiro de 2002, que é responsável por regulamentar a Lei de Arquivos, de 1991.
(CRIVELLI; BIZELLO, 2012, p. 53)

Tal é a importância desse ato legal que Marques  (2007, p. 138) considera que “Não

seria  exagero  afirmar  que  essa  lei  tem papel  fundamental  na  formação  da  identidade  da

Arquivística  no  país,  chamando  a  sociedade  à  reflexão  e  à  discussão  sobre  o  papel  dos

arquivos.”

Entre  1990 e 1999,  são criados  os  cursos  de graduação em arquivologia da UnB,

UFBA, UEL, UFES e UFRGS. Assim, após doze anos sem nenhuma nova graduação na área,

duplica-se o número de cursos na década seguinte. 

Como foi visto, o currículo mínimo para o curso de arquivologia foi fixado em 1974.

Porém, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), lei n. 9.

394,  de 20 de dezembro de 1996,  as  universidades passam a ter  maior  liberdade parra  o

desenvolvimento dos currículos e dos projetos político-pedagógicos dos cursos de graduação.

(TANUS; ARAÚJO, 2013). 

O REUNI é instituído pelo decreto n. 6.096, de 24 de abril  de 2007, “[…] com o

objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior,

no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos

existentes nas universidades federais.” (BRASIL, 2007). Após solicitarem sua inserção em tal

programa, mais seis universidades passaram a abrigar cursos de graduação em arquivologia:

UFAM,  UFPB,  UFSC,  FURG,  UFMG  e  a  UFPA.  Antes  disso,  desde  2003,  o  curso  de

arquivologia já integrava o rol das graduações disponíveis na  UNESP, campus de Marília.

Assim, pode-se observar a duplicação do número de cursos de graduação em arquivologia a

partir dos anos 2000, o que pode ser visualizado no Quadro 7 a seguir:

Quadro 7  – Cursos de arquivologia existentes no Brasil em 2019104

Instituições Data e/ou documento de criação Localização institucional

UNIRIO* 28 de setembro de1977 Centro de Ciências Humanas e Sociais 

UFSM 
parecer n. 179/1976 do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão UFSM,

em 10 de agosto de 1976 

Centro de Ciências Sociais e Humanas – Dep. de
Documentação

UFF
resolução n. 73/1978, do Conselho de

Ensino e Pesquisa
Instituto de Artes e Comunicação Social – Dep.

de Ciência da Informação

UnB
resolução n. 32, de 25 de setembro de

1990, do Conselho Universitário.
Faculdade de Ciência da Informação

104 Para mais detalhes de cada curso, comparações, objetivos e outros, ver Souza (2012, p. 129-159).

http://www.unb.br/aluno_de_graduacao/cursos/arquivologia
http://www.uff.br/iacs/site/grad_arquiv.html
http://w3.ufsm.br/arquivologia
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Instituições Data e/ou documento de criação Localização institucional

UFBA
parecer n. 075/97 da Câmara de Ensino
de Graduação em 10 de abril de 1997

Instituto de Ciência da Informação 

UEL
resolução Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão/CA n. 112

08/10/1997

Centro de Educação, Comunicação e Artes –
Dep. de Ciência da Informação

UFES
resolução n. 24/1999, de 26 de julho,

do Conselho Universitário
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas –

Dep. de Arquivologia

UFRGS
decisão n. 112/1999, de 30 de julho, do

Conselho Universitário
Faculdade de Biblioteconomia e Educação –

Dep. de Ciências da Informação 

UNESP-Marília
resolução UNESP n. 26, de 22 de maio

de 2003. 
Faculdade de filosofia e Ciências – Dep. de

Ciência da Informação 

UEPB
resolução UEPB/Conselho

Universitário/010/2006, de 5 de maio
de 2006

Centro de Ciências Biológicas e Sociais
Aplicadas 

UFAM
Resolução n. 079/2007, de 25 de
outubro de 2007, do Conselho

Universitário
Faculdade de Informação e Comunicação 

FURG
deliberação n. 014/2008, de 16 de

maio, do Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão

Instituto de Ciências Humanas e da Informação 

UFPB
resolução n. 41/2008, de 15 de julho,

do Conselho Superior de Ensino,
Pesquisa e Extensão

Centro de Ciências Sociais Aplicadas – Dep. de
Ciências da Informação 

UFMG
parecer n. 304/2008 da Câmara de

Graduação.
Escola de Ciência da Informação 

UFSC
resolução n. 021/2009, de 26 de
agosto, da Câmara de Ensino de

Graduação

Centro de Ciências da Educação – Dep. de
Ciência da Informação 

 UFPA
resolução n. 4.170-a, de 6 de setembro

de 2011, do Conselho Superior de
Ensino, Pesquisa e Extensão.

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

Centro 
Universitário 
Assunção 
(UNIFAI)**

resolução do Conselho Superior de 21
de setembro de 2015 

Não identificado

Fonte: Elaboração própria com base no relatório do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação
Superior, e-MEC, consultado em 2 de abril de 2019; do acesso às páginas web de cada curso, além de consulta a
Marques, Roncaglio e Rodrigues (2011).
Notas:
* De acordo com Mariz e Silva (2011, p. 333), “O curso de Arquivologia da Escola de Arquivologia da UNIRIO
outorga o diploma de bacharel em Arquivologia, ainda que, estatutariamente, exista a figura da licenciatura, que
não é oferecida desde 1987.”
** O curso está ativo. No entanto, nenhuma turma foi formada até então, de acordo com informação obtida em
contato telefônico com a secretaria da instituição no dia 6 de maio de 2019. Em consulta à página web do curso
nessa mesma data, não foi possível identificar a estrutura institucional à qual está vinculado.  Por esse mesmo
motivo, esse curso não aparece no quadro comparativo da p. 83 deste trabalho.

http://www.portal.ufpa.br/
http://arquivologia.ufsc.br/
http://dci.ccsa.ufpb.br/
http://www.arquivologia.furg.br/
http://www.ufam.edu.br/unidades-academicas/capital/instituto-de-ciencias-humanas-e-letras
http://arquivologiauepb.com.br/
http://www.marilia.unesp.br/#!/graduacao/cursos/arquivologia/
http://www.ufrgs.br/arquivologia/institucional/doc.php?u=/principal
http://www.ccje.ufes.br/arquivologia-2/
http://www.uel.br/ceca/cin/
https://www.ufba.br/cursos/arquivologia
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Durante a revisão de literatura, foi possível observar que há diferentes entendimentos a

respeito  da  data  que  serve  como marco  da  primeira  graduação  em arquivologia  no  país.

Alguns tomam como referência a previsão legal do curso de origem, que remonta a 1911;

outros,  o momento em que é  aprovado o currículo mínimo do curso,  em 1974;  há ainda

aqueles  que  consideram  a  concessão  do  mandato  universitário  ao  CPA,  em  1973,  ou  a

transferência efetiva do curso para a FEFIERJ, em 1977. Aqui entende-se que o curso já era

de nível superior por ocasião do mandato universitário, mas que sua inserção em ambiente

acadêmico somente se efetivou com a transferência do curso para a FEFIERJ.

Tendo em vista os elementos apresentados, abrangendo aproximadamente 40 anos da

inserção da arquivologia no âmbito acadêmico, Silva e Orrico (2011, p. 14) afirmam o papel

essencial da Lei de Arquivos para a institucionalização da arquivologia no Brasil:

A institucionalização  do  campo arquivístico  no  Brasil,  a  partir  do  ano  de  1991,
parece ser uma realização – e também o esgotamento da agenda – do associativismo
instituído  através  da  Associação  dos  Arquivistas  Brasileiros,  em  1971,  com  a
finalidade assumida de estabelecer um modelo nacional de institucionalização da
arquivologia  (curso  universitário),  do  arquivista  (profissão  de  quem cursou  essa
graduação) e dos arquivos (legislação arquivística).

Em trabalho sobre a análise de grupos de pesquisa certificados pelo CNPq, Marques et

al. (2018) realizaram levantamento utilizando os termos arquivo, arquivística e arquivologia

no  Sistema  Diretório  de  Grupos  de  Pesquisa  do  CNPq  no  ano  de  2016.  Justificam  a

importância de tal levantamento levando em consideração a importância de sistematizações

que revelem os temas  que  estão sendo pesquisados, por quem, em quais instituições para

mapear eixos temáticos que, ao mesmo tempo integrem pesquisadores e permitam perceber

quais são as necessidades de pesquisa na área. Depois dos resultados colhidos e tabulados,

Marques et al. analisam:

Neste  contexto,  a  primeira  consideração  que  fazemos  é  a  de  que a  maioria  dos
grupos está vinculada às universidades que possuem graduação em arquivologia, o
que  sinaliza  a  sua  importância  para  o  desenvolvimento  de  pesquisas  em
arquivologia,  corroborando políticas  voltadas  para  a  criação  de  novos  cursos  de
graduação na área. (MARQUES, et al. 2018, p. 504)

Os cursos  de graduação em arquivologia  têm contribuição fundamental  quando se

analisa  e  se  constata  que  houve  um  avanço  na  produção  de  conhecimento  na  área,

anteriormente baseada em relatos de experiência para a construção de projetos de pesquisa em

programas  de  pós-graduação  com  propostas  metodológicas  e  discussões  conceituais,
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financiados por agências de pesquisa, além de ter propiciado a emergência de uma cultura de

pesquisa na área (SOUSA, 2009).105

Para além do ensino na área, não se pode deixar de ressaltar a importância da década

de  1970 e  1980 para  a  arquivologia  desenvolvida  no  Brasil.  Foi  durante  esses  anos  que

importantes  iniciativas  tomaram  corpo  e  contribuíram  para  o  reconhecimento  legal  da

profissão, fortalecimento das instituições arquivísticas e dos espaços associativos.

Assim,  após  a  apresentação  do  cenário  da  graduação,  passar-se-á  às  questões

referentes à pós-graduação em arquivologia no Brasil.

5.2 OS ARQUIVISTAS E A PÓS-GRADUAÇÃO

A institucionalização  da  profissão  deu-se  simultaneamente  ao  estabelecimento  da

formação  universitária.  Pensar  nessas  questões  aliadas  pode  ajudar  a  compreender  os

obstáculos à formação dos arquivistas nesse momento inicial. Paes (1981) expõe que, nesses

primeiros  anos  dos  cursos  superiores  de  arquivologia,  havia  um sistema  de  créditos  em

funcionamento nas universidades que não levava em conta as especificidades de cada curso.

Com isso, era exigido dos alunos de arquivologia e de engenharia os mesmos conhecimentos

de matemática. O conteúdo programático dos cursos superiores, no início da década de 1980,

também  era  deficiente  porque  não  estava  adaptado  às  reais  necessidades  do  exercício

profissional do futuro arquivista, questão essa que passava pela falta de informação do corpo

docente. De acordo com Paes (1981), havia também certa indiferença das universidades no

que  se  refere  à  melhoria  do  nível  cultural  dos  arquivistas,  a  qual  deveria  ser  promovida

através da inserção de disciplinas acessórias ao currículo mínimo (PAES, 1981). Isso exigiria

um aumento da duração dos cursos para quatro anos ou mais, o que a autora reitera como uma

necessidade, já que reconheceu a carga horária mínima de três anos como insuficiente para a

formação de bons profissionais. Por último, Paes (1981) identifica a ausência de cursos de

pós-graduação na área. 

Os  cursos  de  pós-graduação  lato  sensu criados  nas  últimas  décadas  simbolizam o

interesse, mas também a dificuldade das instituições de ensino superior em estabelecer cursos

de graduação em arquivologia, começando pela limitação do corpo docente, o que talvez pode

ser considerado motivo da não continuidade desses programas, assim como por não haver

novos cursos de graduação em arquivologia na década de 1980 (JARDIM, 1999). 

105 Marques (2018) critica a escassez de um locus científico próprio para abrigar a arquivologia na academia e nas agências
de fomento à pesquisa, tendo em vista que, institucionalmente a área é vista como parte da ciência da informação, de
acordo com a classificação de áreas de conhecimento do CNPq, conforme abordado na seção anterior.
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Com  a  organização  de  turmas  regulares  para  formação  de  arquivistas  nas

universidades,  a  partir  da  década  de  1970,  a  necessidade  de  especialização  desses

profissionais passou a se fazer presente. Sem desconsiderar que hoje se possa vislumbrar a

possibilidade de especialização em outras áreas de conhecimento com maior abertura e que

algumas iniciativas na área de arquivos, mesmo que poucas, tenham conseguido funcionar por

um tempo relevante, questiona-se por que os arquivistas ainda se encontram à margem de

cursos  próprios  tanto  lato  quanto stricto  sensu.  Seria  por  que  a  área  ainda  é  vista  como

puramente técnica no Brasil? Seria por que, de acordo com o enquadramento como subárea da

ciência da informação, dado pelas agências de fomento e estruturas acadêmico-institucionais,

fica-se  subentendimento  que  já  existem  os  devidos  espaços  para  o  desenvolvimento  de

pesquisas na área? Seria esse subentendimento também fomentado pela importação de teorias

arquivísticas que a assume sob essa perspectiva ou teria raízes mais profundas e anteriores?106

São indagações que surgem a partir das leituras e no decorrer da escrita, mas que exigem um

trabalho de pesquisa próprio para respondê-las.

Dentre todas as questões explicitadas por Paes (1981), a última continua atual, apesar

de  existem iniciativas  nessa direção a  partir  da  década de 1980.  De acordo com Bottino

(1994),  algumas  universidades  passaram  a  oferecer  cursos  de  pós-graduação  lato  sensu

voltados especificamente para a arquivologia nesse período. A mão de obra especializada na

área se resumia aos profissionais formados pelas graduações da UNIRIO, UFSM e UFF. Cabe

ressaltar a dificuldade de encontrar informações a respeito desses cursos na literatura da área,

motivo pelo qual também Rodrigues (2006) e Marques (2007) não os consideraram em seus

trabalhos. Jardim (2014) confirma que é escassa literatura a respeito do desenvolvimento da

arquivologia na década de 1980.

De posse das informações sobre os cursos de especialização listados por Monteiro

(1988)  e  Bottino  (1994),  procurou-se  os  arquivos  das  instituições  que  os  ofertaram  na

tentativa  de  obter  maiores  detalhes.  Nos  casos  em que houve dificuldade  em estabelecer

contato, optou-se por pedido de informação via e-SIC. Outros autores também serviram de

base  para  demais  cursos  identificados  nas  décadas  posteriores.  Assim,  o  apanhado  de

106 Em pesquisas sobre as relações históricas entre a arquivologia e a ciência da informação a partir de dois periódicos The
American Archivist e Arquivo & Administração,  Venâncio (2017) identifica já na primeira menção à ciência da
informação no periódico brasileiro,  publicada em 1975, aparece o entendimento da arquivologia como ciência da
informação (VENÂNCIO, 2017). Esse autor explica que Helena Corrêa Machado, bibliotecária, assume a presidência da
AAB no mesmo período. Se considerado que a introdução da ciência da informação no país deve-se à atuação dos
bibliotecários (VENÂNCIO, 2017) e que muitos foram os profissionais dessa área que atuaram na, até então, insipiente
arquivologia, acredita-se que também que precisam ser investigadas as relações da biblioteconomia no processo de
institucionalização da arquivologia, no intuito de compreender as possíveis nuances que possam ter sido estabelecidas por
essas relações.
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informações  abaixo pode não ser  fiel  ao total  de  cursos  de  especialização existentes  nos

períodos indicados, como também pode não trazer informações completas sobre todos eles,

tendo  em  vista  a  disponibilização  das  informações  em  tempo  hábil  pelas  instituições

procuradas. 

 A UFF criou o primeiro curso de especialização da área no país, no ano de 1983.107

Sob a denominação de Organização de Arquivos, com um total de quatrocentas horas/aula

teóricas, era destinado predominantemente aos graduados em arquivologia e aos de outras

áreas  que  trabalhassem  em  arquivos,  para  os  quais  a  apresentação  de  um trabalho  com

temática  arquivística  era  condição  de  aceitação  no  curso  (MONTEIRO,  1988).  Segundo

Bottino (1994), esse curso foi oferecido nos anos de 1983, 1984 e 1985108 e havia, na época, a

previsão de que fosse ofertado no segundo semestre desse ano o Curso de Planejamento,

Organização e Direção de Arquivos.109

Apesar de não ter sido citado em Monteiro (1988) e Bottino (1994), foi encontrada

menção a um curso de especialização promovido pelo Instituto Rio Branco, do Ministério das

Relações  Exteriores,  denominado  Conservação  e  Operação  de  Acervos  Documentais

Permanentes,  em Fonseca  (1999).  Segundo  a  autora,  foi  uma experiência  que,  apesar  da

qualidade, não prosseguiu, o que leva a entender que tal curso teve apenas uma turma.

 Na UNIRIO, ocorreu a especialização em Arranjo, Descrição e Pesquisa em Arquivos

Públicos,  com 315  horas/aulas  teóricas  e  135  horas  práticas,  num  total  de  450  horas.

(MONTEIRO, 1988). Oferecido de agosto de 1986 a junho de 1987, a especialização em

arquivos  públicos  da  UNIRIO  tinha  por  finalidade  “aprofundar  os  conhecimentos  sobre

arquivística  em documentação  pública  nas  três  etapas  de  tratamento  de  acervos:  arranjo,

descrição e instrumentos de pesquisas documentais.” (UNIRIO, 1985)

Em 1986, também a UFSC passava a oferecer especialização no mesmo modelo do

curso de extensão da Universidade de São Paulo. (MONTEIRO, 1988). Verificou-se que a

data de 1986 é referente ao projeto do curso sob o n. 013/1986. O curso em Organização e

107 Coordenado por José Pedro Pinto Esposel com a colaboração de Clarice Muhlethaler de Souza Farias (RODRIGUES;
FIGUEIREDO, 2011). Em resposta a pedido de informação sobre o curso, via e-SIC, sob o n. 23480007141201911, a
UFF informou que o Curso de Organização, Planejamento e Direção de Arquivos foi criado pela resolução CUV n.
41/84, de 25 de abril de 1984, de acordo com o processo n. 23069.043893/06-92, sendo oferecido sem periodicidade ate o
ano de 1997. Em 2006, foi celebrado convênio entre a UFF e o AN e, no mesmo ano, ocorreu a reestruturação de tal
curso. O Conselho de Ensino e Pesquisa da UFF aprovou sua reativação para o primeiro semestre de 2007, por meio da
decisão n.  785/2006.  Disponível em:  http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DetalhePedido/
DetalhePedido.aspx?nup=23480007141201911. Acesso em: 22 maio 2019.

108 De acordo com Rodrigues e Figueiredo (2011, p. 433), a terceira edição teria acontecido em 1986 com o nome alterado
para Planejamento, Direção e Organização de Arquivos, com interrupção em 2006. Com o mesmo nome, porém em
convênio com o AN, o curso teria sido ofertado novamente em 2008.

109 Com ênfase em Gestão da Informação em Empresas.
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Administração de Arquivos110, distribuído num total de 405 horas/aula,111 teve início em 13 de

março de 1987 e conclusão em 15 de agosto do mesmo ano (UFSC, 1987). De acordo com a

documentação consultada, foram oferecidas mais três edições do curso, havendo ainda uma

tentativa de quarta edição, a qual não foi à frente, entre outras razões, por falta de candidatos.

(UFSC, 1997). Outro curso na área de arquivos foi oferecido pela UFSC – especialização em

Gestão de Arquivos Públicos e Empresariais, com a carga horária de 390 horas/aula, com

início em 1999 e término em 2000. (UFSC, 2000). Houve reedição do mesmo curso no ano de

2002, com a alteração da carga total para 450 horas/aula. (UFSC, 2002).

Em  1988,  a  UFBA abriu  seleção  para  o  curso  de  pós-graduação  lato  sensu em

arquivologia,  o  primeiro  do  Norte  e  Nordeste  do  país.  (DUARTE,  2013).  “Ao  lado  das

providências para implantação do curso [de arquivologia], a preocupação com a formação de

um quadro docente especializado culminou com a instalação do Curso de Especialização em

Arquivologia, em 03 de outubro de 1988.” (FREIXO, 2011, p. 210).112

Na década de 1980, o AN ofereceu como especialização o Curso de Aperfeiçoamento

em Arquivos Públicos. A finalidade do curso era a formação dos arquivistas da Administração

Pública federal, estadual e municipal, mas também se estenderia aos países latino-americanos

e africanos de língua portuguesa, como tentativa de padronização terminológica, funcional e

técnica. (MONTEIRO, 1988). De acordo com Jardim (2014), o curso não sobreviveu à década

de 1990.

Monteiro (1988) e Bottino (1994), em seus respectivos textos, revelaram que, à época,

se encontrava em fase de estudos a implantação de curso de especialização na UNESP. No

entanto, não foram encontradas informações a respeito.

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) ofereceu o Curso de Especialização

Organização de Arquivos, a partir de 1993 (BOTTINO, 1994; FONSECA, 1999). Segundo

Fonseca (1999), essa foi mais uma das experiências que, apesar da qualidade, não tiveram

prosseguimento.

Em iniciativa conjunta do núcleo regional de Pernambuco da AAB e do Departamento

de História da UFPE, ocorreu a promoção de Curso de Especialização em Organização de

Arquivos, no ano de 1994, com o total de 430 horas. (BOTTINO, 1994).

110 Aprovado pelo parecer n. 030/CEPE/87 de 21 de abril de 1987.
111 No relatório de atividades do curso, foram encontradas diferentes informações sobre a carga horária total. Figuraram

também 410 h e 435 h. Optou-se pela primeira informação apresentada.
112 De acordo com informação fornecida pela UFBA em consulta via e-SIC, o curso teve a carga de 615 horas, tendo sido

ofertado com o objetivo de preparar professores para a futura graduação em arquivologia que seria implantada na
instituição.  Disponível  em: http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DetalhePedido/DetalhePedido.aspx?
nup=23480008143201928. Acesso em 22 maio 2019.

http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DetalhePedido/DetalhePedido.aspx?nup=23480008143201928
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DetalhePedido/DetalhePedido.aspx?nup=23480008143201928
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Ainda que algumas iniciativas para o desenvolvimento da pesquisa na área pudessem

ser  vistas  na  década  de  1990,  como  eventos  científicos,  produção  de  conhecimento  nas

universidades, difusão do conhecimento arquivístico, diversidade dos canais de formação do

arquivista através das experiências em lato sensu, ainda não havia indicadores suficientes de

que a arquivologia estivesse estruturada como campo científico no Brasil (JARDIM, 2011).

Vale  lembrar  que,  apesar  das  iniciativas,  poucas  foram  as  que  mantiveram

regularidade.  Jardim  (2015)  afirma  que,  em  2010,  havia  falta  de  mecanismos

institucionalizantes da arquivologia enquanto disciplina científica, como reuniões de pesquisa,

associações  de  pesquisa  e  pós-graduação lato  sensu na  área,  o  que  é  comprovado

empiricamente. 

Foi identificado também o Curso Especialização em Gestão de Arquivos e Tecnologias

Aplicadas,113 da  UEL,  mas  não  foi  possível  precisar  a  data  de  seu  início.  O  curso  foi

reestruturado  em  2015,  de  acordo  com  deliberação  n.  26/2015,114 da  Câmara  de  Pós-

Graduação da UEL. O calendário refere-se à turma de 2016/01 e consta também o aviso “Sem

previsão de nova oferta”, segundo informação da página web do curso. Na pesquisa à página

web, foi observado que a UEL também ofereceu o Curso de Especialização em Gestão de

Arquivos  Empresariais,115 não  mais  ofertado  desde  2014/01,  conforme  informação

disponibilizada na página web do curso. 

Com 360 horas de carga total, a UFSM ofereceu, a partir de 2008, o curso de pós-

graduação – Especialização a Distância – Gestão em Arquivos. Ainda que figure na página

web da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFSM atualmente, há uma identificação

na página específica do programa dos polos da última edição 2016 – 2017 do curso, com

atualização feita em 2016.116

Em Rodrigues (2006), encontrou-se menção a curso de especialização oferecido pela

Universidade Federal do Maranhão. Criado pela resolução CONSEPE n. 294/2003 e aprovado

em  caráter  permanente  pela  resolução  CONSEPE  n.  399  de  9/5/2005,  o  Curso  de

113 Disponível  em:  http://www.uel.br/ceca/spg/pages/ciencia-da-informacao/353-96-gestao-de-arquivos-e-tecnologias-
aplicadas.php. Acesso em: 25 mar. 2019.

114 Disponível  em:  http://www.uel.br/ceca/spg/pages/arquivos/353%20-%20Esp.%20Gestao%20de%20Arquivos%20-
%20Deliberacao.pdf. Acesso em: 25 mar. 2019.

115 A disponibilização da informação “Número da Resolução: 48/2008” logo abaixo do nome do curso, na página web do
programa, leva a crer que o curso tenha sido oferecido a partir de então. No entanto, diante da impossibilidade de conferir
a informação pela dificuldade de acesso à cópia do documento em questão, não foi afirmada tal data como de início do
curso, ainda que esse indício leve a crer nessa possibilidade.

116 Disponível em: https://ead08.proj.ufsm.br/mod/page/view.php?id=25669. Acesso em 25 mar. 2019.

https://ead08.proj.ufsm.br/mod/page/view.php?id=25669
http://www.uel.br/ceca/spg/pages/arquivos/353%20-%20Esp.%20Gestao%20de%20Arquivos%20-%20Deliberacao.pdf
http://www.uel.br/ceca/spg/pages/arquivos/353%20-%20Esp.%20Gestao%20de%20Arquivos%20-%20Deliberacao.pdf
http://www.uel.br/ceca/spg/pages/ciencia-da-informacao/353-96-gestao-de-arquivos-e-tecnologias-aplicadas.php
http://www.uel.br/ceca/spg/pages/ciencia-da-informacao/353-96-gestao-de-arquivos-e-tecnologias-aplicadas.php
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Especialização em Gestão de Arquivo foi oferecido em 2003, com a carga de 435 horas,117 e

2005, com a carga de 420 horas.118 Não foi possível identificar a oferta de novas turmas.

A FURG aprovou a criação do Curso de Especialização em Arquivos Permanentes

pela deliberação n. 74/2016 do seu Concelho de Ensino Pesquisa, Extensão e Administração.

Com duração de 18 meses, o curso tem a carga total de 420 horas.119

Mais  recentemente,  em  2017,  a  UFPA,  por  meio  da  Faculdade  de  Arquivologia,

ofereceu o Curso de Especialização em Gestão da Informação Arquivística.120 A conclusão dos

trabalhos da primeira turma está prevista para 1 de maio de 2019. Não foram identificadas

novas ofertas do curso nos editais da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPA.

No cenário atual, o quadro da pós-graduação lato sensu específica na área parece não

ter se alterado muito em relação ao apresentado por Jardim referente à década de 2010, se for

levado em conta que já são dezesseis cursos de graduação em arquivologia espalhados pelo

país. Com o intuito de verificar se há especializações ativas na área de arquivologia, recorreu-

se ao e-MEC. Foi  realizada consulta  textual  dentro  da área  Ciências  Sociais,  Negócios  e

Direito que gerou um relatório.  Nesse documento, foi feita a busca pelos termos arquivo,

arquivologia e documento, obtendo-se as informações disponíveis no Quadro 8 abaixo:

 Quadro 8 – Especializações lato sensu em arquivologia ativas em 2019, segundo o MEC

Instituição Estado Modalidade Nome do curso Carga horária

Faculdade Futura SP EaD Arquivologia 720 h

Faculdade Dom Alberto RS EaD Arquivologia 720 h

Faculdade de Santa 
Cruz da Bahia

BA Presencial Arquivologia 360 h

FURG RG Presencial Arquivos Permanentes 420 h

FATENE CE Presencial Administração estratégica de arquivos 360 h

Fonte: Elaboração própria com base em relatório do e-MEC gerado em consulta realizada em 22 mar. 2019. 

Foram localizados em pesquisa no Google, sem possibilidade de confirmar início e

continuação  da  oferta,  os  seguintes  cursos: Especialização  em  Gestão  de  Arquivos  e

Tecnologia  da  Informação  –  Faculdade  Sul  Americana,  Pós-Graduação  em Docência  em

Gestão de Documentos e Pós-Graduação em Docência em Gestão de Documentos – Instituto

A Vez do Mestre, Especialização em Gestão Eletrônica de Documentos – Centro Universitário

117 Informações a respeito do primeiro edital disponível em: https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?
id=366. Acesso em: 29 mar. 2019.

118 De acordo com informação disponível em:  http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/editais/edital.jsf?id=335. Acesso
em: 14 maio 2019.

119 De acordo com informação disponível em: https://arquivospermanentes.furg.br/. Acesso em: 25 maio 2019.
120 O  edital  pode  ser  acessado  em:  https://www.portalfadesp.org.br/midias/anexos/28143A_especializacao_-

_edital_gestao_arquivistica.pdf. 

https://www.portalfadesp.org.br/midias/anexos/28143A_especializacao_-_edital_gestao_arquivistica.pdf
https://www.portalfadesp.org.br/midias/anexos/28143A_especializacao_-_edital_gestao_arquivistica.pdf
https://arquivospermanentes.furg.br/
http://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/editais/edital.jsf?id=335
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Augusto  Motta,  Especialização  em Gestão  de  Arquivos  e  Bibliotecas  Escolares  –  Centro

Universitário  Assunção,  Pós-Graduação  em  Arquivologia  –  Faculdade  Venda  Nova  do

Imigrante, Especialização em Arquivologia – Faculdade Talles de Mileto, Especialização em

Documentação  e  Gestão  de  Arquivos  Empresariais  e  Culturais  –  Faculdade  Maurício  de

Nassau de Aracaju. Cursos de pós-graduação identificados como ativos: Arquivo: Patrimônio

Histórico, Artístico e Cultural e Política e Tratamento de Arquivos  –  Unyleya e Gestão de

Arquivos e Bibliotecas Escolares – Centro Universitário Assunção.121 

Diante desse cenário e da atual realidade da área no que se refere às possibilidades

específicas de especialização,122 e nisso se inclui a oferta irregular de cursos  lato sensu, os

arquivistas precisaram e ainda precisam, nos dias atuais, procurar especialização em outras

áreas de conhecimento.

Ainda que o objetivo desse tópico seja levantar informações sobre a pós-graduação

lato e stricto sensu na área de arquivos, há iniciativas que, embora não se encaixem nessas

categorias, merecem reconhecimento pela sua longevidade e importância na disseminação dos

saberes arquivísticos. 

O curso de extensão cultural Especialização em Organização de Arquivos,,  oferecido

pela USP, foi um deles. Com a duração total de 400 horas, sendo 240 teóricas e práticas e 160

de estágios (MONTEIRO, 1988), foi oferecido anualmente de 1986 até 2009 e “capacitou

profissionais de todo o país e mesmo do exterior”, conforme informação registrada na página

do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB/USP).123

Outro curso de extensão que se enquadra nessa perspectiva é o de Introdução à Política

e  ao  Tratamento  de  Arquivos,  ofertado  pela  PUC-SP,  criado  em 1990.  Segundo Andrade

(2016), o curso passou por algumas reformulações ao longo do tempo, as quais fizeram com

que o curso passasse de 60 horas para 72 horas totais e, posteriormente,  para 81 horas em

2006. Com mais uma reformulação em 2007, foi dividido em dois módulos, tendo a parte 1 o

total de 85 horas, e parte 2, 88 horas. Segundo essa mesma autora, em trabalho apresentado

121 O levantamento feito não foi exaustivo, sendo citado aqui apenas a título de ilustração do quadro atual da especialização
na área.

122 Ressalta-se que há diversos outros cursos relacionados à informação, gestão, patrimônio cultural, entre outras temáticas,
que podem ser de interesse dos arquivistas, cursos esses que não foram contemplados nesse levantamento. Tal opção foi
feita no intuito de ressaltar a ocorrência, ou a falta dela, no que se refere à especializações específicas da área de arquivos,
delimitada pela ocorrência dos termos arquivo e arquivologia em suas denominações.

123 Foram encontradas Informações divergentes à apresentada por Monteiro acima sobre o total da carga horária do curso.
Em texto década de 1990, Bottino (1994) afirma que o curso funciona com carga média de 480 horas. Em notícia
disponível na página do IEB sobre a oferta da edição XVII do curso, no ano de 2003, consta a informação que o curso
teria a carga total de 424 horas. Disponível em: http://www.usp.br/aun/antigo/exibir?id=600&ed=55&f=12. Acesso em:
25 mar. 2019.

http://www.usp.br/aun/antigo/exibir?id=600&ed=55&f=12
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em 2016, o curso funcionou durante 24 anos, mas não alcançava o quórum mínimo para sua

realização desde 2015.

No tocante à formação stricto sensu,  o Programa de Pós-Graduação em Gestão de

Documentos e Arquivos (PPGARQ) é um mestrado profissional em arquivologia oferecido

pela UNIRIO, o único específico da área no país. Sua data de criação é recente, 2012. Ao

identificar que existem cursos de graduação em arquivologia nas cinco regiões do Brasil e um

único curso de mestrado na área, fica claro que tal programa não dá conta de absorver toda a

demanda existente. Por isso, arquivistas que desejassem seguir a carreira acadêmica passaram,

e  isso  ainda  ocorre  nos  dias  atuais,  a  procurar  cursos  de mestrado  e  doutorado  que

acomodassem temáticas arquivísticas como objetos de investigação. 

Em trabalho de Marques (2018) foram identificadas 470 pesquisas,124 conforme citado

anteriormente, produzidas em 58 instituições e 60 programas de pós-graduação stricto sensu.

Ainda que se tenha como entendimento que a pesquisa sobre essas temáticas não se restringe

aos graduados em arquivologia e que nem todo graduado em arquivologia pesquisará sobre

essas temáticas, a concentração dos trabalhos entre cinco instituições que possuem cursos de

graduação em arquivologia, com exceção da USP que figura em primeiro lugar,125 pode ser

um indicativo da vinculação entre a pesquisa desenvolvida na graduação da área e a pós-

graduação. Como afirma Marques (2018, p. 21-22), nessas instituições, “[...] provavelmente,

há pesquisas de iniciação científica que podem ser embriões de pesquisas na pós-graduação,

além da possibilidade de mobilidade de professores desses cursos de graduação para os de

pós-graduação.”  Outros  aspectos  importantes  dessa  pesquisa  desenvolvida  por  Marques

(2018) serão abordados em seção específica.

Marques (2018) identifica que, desde início dos anos 2000, podem ser encontrados

estudos sobre a produção de conhecimento em arquivologia no Brasil. Tais estudos mostram

que pesquisas com temáticas arquivísticas são, em sua maioria, produzidas em programas de

pós-graduação  em  ciência  da  informação  e  numa  gradação  de  aumento de  número

significativa  ano  após  ano.  Vale  ressaltar  que,  a  partir  da  década  de  2000,  ocorreu  uma

ampliação da oferta de programas de pós-graduação em ciência da informação. O relatório da

avaliação  quadrienal  dos  cursos  de  pós-graduação em  2017 revelou  que  a  ciência  da

124 Entre teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso.
125 Nos dez primeiros lugares em quantidade de trabalhos com a temática pesquisada: USP, UnB, UFSM, UFMG, UFF,

UERJ, UFRJ, UFBA, UNIRIO e FGV.
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informação126 teve um aumento de 200% no total de programas a partir de 2006 (CAPES,

2017b). Conforme explica Crivelli e Bizello:

Haverá grande ampliação destes programas a partir dos anos 2000, com a criação de
mais cursos de Mestrado e Doutorado em Ciência da Informação. Apesar de não
serem  pós-graduações  em Arquivologia,  Arquivística  ou  mesmo em arquivos,  é
relevante  dizer  que  a  quase  totalidade  destes  programas  trabalha  com  áreas  de
concentração e linhas de pesquisa que abarcam facilmente temáticas referentes a
estudos de arquivos, o que coloca a área a maior possibilidade de desenvolvimento e
destaque  através  de  suas  realizações  científicas  e  geração  de  conhecimentos
arquivísticos. (CRIVELLI; BIZELLO, 2012, p. 54)

Schmidt (2012, p. 268) também reconhece esse quadro ao afirmar que as pesquisas

referentes às temáticas dos arquivos e das bibliotecas,   “[…] vêm sendo majoritariamente

desenvolvidas nos programas de pós-graduação em ciência da informação, ainda que haja

algumas pesquisas fora deste eixo […]”. Uma possível explicação para isso, mas não a única,

parece residir em questão registrada por Marques et al. (2018, p. 489) ao sustentarem que “No

âmbito  da  pós-graduação  stricto  sensu,  cursos  de  mestrado  e  doutorado  passaram  a

contemplar linhas de pesquisa e temáticas voltadas aos arquivos e à arquivologia, sobretudo,

na área da ciência da informação”, assim como Fonseca já afirmara anos antes:

Não se pode falar de um aumento na oferta de cursos de pós-graduação na área
arquivística, seja no âmbito dos cursos lato sensu ou stricto sensu, mas observa-se
maior abertura dos cursos de pós-graduação em ciência da informação para tratar
questões relativas aos arquivos e à informação arquivística. (FONSECA, 2005, p.
71)

Estudos investigativos sobre a produção de conhecimento em arquivologia realizados

ao longo das últimas duas décadas servem de base para as constatações acima e alguns foram

abordados  na  parte  sobre  as  Relações  de/na  pesquisa.  Se for  considerado  que  um único

mestrado profissional não é suficiente e que não existe doutorado em arquivologia, a busca

por espaços que contemplem a possibilidade de desenvolvimento de pesquisas na área de

arquivologia,  tanto  no  mestrado  como  no  doutorado,  persiste.  Há  também  contextos  de

vinculações institucionais, no caso do Brasil, que estabelecem relações de subordinação entre

as  áreas,  além  de  mudanças  epistemológicas  da  própria  arquivologia  que  permitiram  a

emergência  de  teorias  e  novos  objetos  de  estudo,  os  quais  a  aproximaram da  ciência  da

informação,  ainda  que  reflitam  distintos  entendimentos  a  respeito  do  relacionamento

disciplinar entre ambas, conforme explorado em seção anterior.

126 De acordo com a tabela de áreas de conhecimento da CAPES, os programas em ciência da informação englobam os de
biblioteconomia e  arquivologia. Assim, os cursos dessas áreas analisados em tal relatório foram: Biblioteconomia –
UNIRIO, aprovado em 2011, Biblioteconomia – Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Gestão de Documentos e
Arquivos – UNIRIO, recomendado em 2012 pela CAPES, todos mestrados profissionais.
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Assim, como afirmam Marques  e  Rodrigues (2011),  um mapeamento da produção

científica  em  arquivologia  não  pode  ignorar  essas  características  da  trajetória  e  da

configuração da área.  Tendo em vista os estudos anteriores sobre a pesquisa científica em

arquivologia  a  partir  das  últimas  duas  décadas,  a  constatação  de  seu  relacionamento  e

desenvolvimento nos programas de pós-graduação em ciência da informação e a necessidade

do acréscimo de outros indicadores para reconhecimento da atual situação da pesquisa na

área,  propõe-se  o  levantamento  dos  trabalhos  com  temáticas  arquivísticas  inseridos  nos

programas de pós-graduação brasileiros em ciência da informação.
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6 A PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

Nesta seção, apresentar-se-á breve contexto de criação do primeiro curso de mestrado

em ciência da informação no Brasil. Tal evento aparece como fundante da institucionalização

acadêmica dessa área e, portanto, marco balizador do campo empírico, já que é a partir de

então que se inicia o processo de produção de pesquisas acadêmicas em ciência da informação

no país. Em seguida, será realizada a identificação dos programas de pós-graduação  stricto

sensu em ciência da informação existentes e os atuantes no país em 2019. 

Após  isso,  serão  apresentadas  as  informações  obtidas  no  levantamento  de  teses  e

dissertações  com  temáticas  arquivísticas  a  partir  das  produções  dos  programas  de  pós-

graduação stricto sensu em ciência da informação.

6.1 O PRIMEIRO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO

Nesta seção secundária, será realizada breve contextualização do cenário em que se

originou  o  Instituto  Brasileiro  de  Bibliografia  e  Documentação (IBBD),  responsável  pelo

primeiro curso de mestrado em ciência da informação no Brasil. Partindo-se do entendimento

de que a origem desse curso marca o processo de institucionalização da ciência da informação

no Brasil e de que o mesmo é fruto de processos anteriores, remonta-se à criação do IBBD e

às motivações do início da pesquisa nacional nessa área. 

Pode-se  entender  a  ascensão  da  questão  informacional  no  Brasil  como  fruto  da

indução de um processo externo, advindo das sociedades pós-industriais. Corresponde a um

novo  processo  de  expansão  da  sociedade  mercantil-industrial  através  da  “indústria  do

conhecimento.” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1982, p. 164). 

A permeabilidade dessa questão estava vinculada a dois entendimentos específicos que

fundamentaram  o  desenvolvimento  de  projetos  em  ciência  em  tecnologia  no  Brasil.  O

primeiro, muitas vezes dado como evidente, porém não sem críticas, é o de que há relação

direta entre o desenvolvimento científico-tecnológico e o econômico-social; o segundo reitera

a importância do ensino superior, em especial, da pós-graduação, para facilitar os processos

de  produção  e  transferência  de  conhecimentos  científico-tecnológicos  (GONZÁLEZ  DE
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GÓMEZ,  1982).127 Nos  dois  casos,  “A  informação  é  considerada  energia  para  o

desenvolvimento.” (PEREIRA, 1981, p. 11).

Oddone (2006, p.  46) ressalta  que ciência  da informação no Brasil,  e no resto do

mundo,  constituiu-se  como  forma  de  romper  com o  passado  e  “atender  às  necessidades

bibliográficas  e  documentais  de  uma  sociedade  marcada  pela  explosão  tecnológica  e,

principalmente,  de  uma  comunidade  científica  em  contínuo  processo  de  crescimento.”

Murguia explica que (2013, p. 14):

Depois da Segunda Guerra, o imperativo político do Estado era outro. A percepção
de que  a ciência e  a  tecnologia  definiram a  vitória  dos Aliados fez com que os
governos olhassem para essas atividades como estratégicas para sua sobrevivência,
ainda mais na época da Guerra Fria. Por outro lado, o discurso desenvolvimentista da
política  internacional  e  de  suas  instituições  representativas  também privilegiaram
essas atividades por serem consideradas como o único meio de erradicar a fome e a
miséria,  além de serem universais  e  portanto apolíticas.  A ciência e  a  tecnologia
deveriam ser o pivô em todos os países, qualquer que fosse sua orientação política,
para alcançar o sonhado desenvolvimento.

Gugliotta,  González  de  Gómez  e  Fonseca  (2018)  afirmam  que,  no  pós-Segunda

Guerra,  houve  marcante  presença  da  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)  e  de  seus

organismos de apoio, com iniciativas que objetivavam a união entre os Estados-membros.

Tais iniciativas podem ser observadas, por exemplo, nos projetos apresentados pela UNESCO

aos países em desenvolvimento, sob a configuração de recursos para crescimento econômico e

social, influenciando na valorização da informação técnica e científica a partir desse período. 

O Brasil, na década de 1950 insere-se na convergência da proposta de modernização

do Estado, atrelada a um movimento internacional, representado principalmente pelas ações

da  UNESCO a  partir  de  seu  “programa permanente  de  desenvolvimento  e  promoção  de

bibliotecas  públicas  ao  redor  do  mundo.”  (MURGUIA,  2013,  p.  8).  Dessa  forma,  como

constata Freitas (2001), o processo de institucionalização da ciência da informação no Brasil

se deu no centro de uma política de Estado. A esse respeito, González de Gómez (2003b, p.

67) explica:

No Brasil,  o  Estado  terá  um papel  principal  no  desenvolvimento  de  programas,
recursos  e  serviços  de  informação  e  documentação,  seja  como  dispositivos  de
modernização da administração pública, na época de Vargas, seja como fator causal
da  produção  científico-tecnológica,  na  concepção  da  ciência  como  fator  de
desenvolvimento ou de segurança e desenvolvimento. 

127 González de Gómez (1982) destaca que o modelo unidimensional de desenvolvimento científico e tecnológico, definido
nas sociedades industriais avançadas, exclui o sujeito e as sociedades ao entender que toda transferência de conhecimento
prioritário  na  área  desenvolvida  será  prioritário  em  qualquer  sociedade,  seja  periférica  ou  desenvolvida.  “Se
consideramos, porém, que o contexto social e o plano cognitivo se interferem, toda transferência que envolve sociedades
com diferentes perfis culturais, sociais e produtivos partirá do princípio de que elas não são ‘a priori’ análogas em seu
perfil de necessidades cognitivas nem em suas ‘metas’ de desenvolvimento científico-tecnológico.” (GONZÁLEZ DE
GÓMEZ, 1982, p. 13).
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Murguia  (2013,  p.  8)  destaca  o  ano  de  1951  como  “momento  de  realização  das

políticas de Vargas que respondiam diretamente às demandas de uma educação capaz de lidar

com as inovações tecnológicas necessárias para o incremento da produtividade, para a qual se

fazia necessária a intervenção direta do Estado.”128 Esse autor faz tal afirmação a partir da

exposição  de  três  iniciativas  específicas  que  foram  concretizadas  nesse  ano.  A primeira

correspondia  ao  fruto  de  uma política  de  consolidação  do ensino  público  – a  Campanha

Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, posteriormente CAPES.129 Dentre

seus objetivos estava “a) assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e

qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados

que visam o desenvolvimento econômico e social do país.” (BRASIL, 1951). No mesmo ano,

foi  criado  o  CNPq,130 com  atribuições  voltadas  a  promover  investigações  científicas  e

tecnológicas,  auxiliar  na  formação  e  aperfeiçoamento  de  pesquisadores  e  técnicos,  entre

outras. E, por último, a realização da Conferência da UNESCO sobre o Desenvolvimento de

Bibliotecas Públicas na América Latina, realizada em São Paulo, em 1951. “Seu objetivo era

identificar os problemas desse tipo de bibliotecas na região e apontar recomendações para seu

desenvolvimento e extensão.” (MURGUIA, 2013, p. 9).

Além  dessas  instituições,  a  movimentação  de  institucionalização  da  ciência  e

valorização da informação técnico-científica no Brasil  pode-se ver  refletida na criação de

outras entidades à época, como a FGV, no ano de 1944, o Instituto Brasileiro de Educação,

Ciência e Cultura (IBECC), em 1946, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

(SBPC), em 1948, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), em 1949, dentre outros

(GUGLIOTTA; GONZÁLEZ DE GÓMEZ; FONSECA, 2018).131

Assim,  sob  forte  influência  externa  da  UNESCO  em  ação  conjunta  com  a  FGV

(PINHEIRO,  1997),  “A ideia  de  um  órgão  centralizador,  capaz  de  capitalizar  recursos

bibliográficos  de  diversas  origens  e  naturezas  para  uso  de  toda  a  comunidade científica”

(ODDONE, 2006) fundamenta o nascimento do IBBD, em 1954, vinculado à estrutura do

CNPq.
128 “De maneira particular, o segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954) foi caracterizado pela centralização do Estado

como agente norteador do desenvolvimento econômico, preocupando-se com a necessidade de mais industrialização e
substituição de importações. Esse modelo permitiu a reorganização institucional com a presença de novas instituições
criadas  em  conexão  com  a  política  nacional-desenvolvimentista.”  (GUGLIOTTA;  GONZÁLEZ  DE  GÓMEZ;
FONSECA, 2018, p. 3708).

129 A partir do decreto n. 29.741, de 11 de julho de 1951. 
130 Criado a partir da lei n. 1.310, de 15 de janeiro de 1951. No campo científico e tecnológico, Lemos (1986) afirma que o

país se encontrava em um novo ciclo de desenvolvimento industrial e acentuava-se a preocupação com a energia nuclear,
sendo essa a principal motivação para a criação do Conselho Nacional de Pesquisas.

131 A preocupação se mantinha na década de 1970, como comprovaria a posterior mudança de nome do IBBD para Instituto
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), em 1976, através da resolução executiva do CNPq n. 20, de 25 de
março de 1976.
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A criação do IBBD indicou que um novo regime de informação (FROHMANN,
1995;  GONZÁLEZ DE GÓMEZ,  2003)  estava  se  instituindo no  Brasil.  A nova
ordem,  caracterizada  pela  centralidade  do  fenômeno  informacional,  só  viria  a
desenvolver-se  plenamente  ao  longo  das  décadas  seguintes,  mas  já  definia  suas
primeiras diretrizes. Marcados por novas posturas profissionais, mas também pela
força  das  novas  construções  teóricas  que  começavam a  circular  no  contexto  do
órgão, os serviços prestados pelos bibliotecários do IBBD sob a liderança de Lydia
Sambaquy abriram um novo campo de ação profissional. Influenciado ao mesmo
tempo pela biblioteconomia, pela documentação e pelo então moderníssimo conceito
de  ‘informação  científica’,  esse  novo  regime  estabeleceu  as  condições  de
possibilidade para a futura emergência da ciência da informação. (ODDONE, 2006,
p. 49)

Como parte das ações do IBBD estava a capacitação de recursos humanos, atividade

essa que, de acordo com Pinheiro (1997), já era oferecida desde o ano seguinte de sua criação

com o Curso de Especialização em Pesquisa Bibliográfica. Em 1964, esse curso passou a ser

denominado Curso de Documentação Científica (CDC), sendo considerado especialização no

mesmo  ano,  por  intermédio  de  mandato  universitário  concedido  pela  UFRJ.  No  texto  A

ciência da informação no contexto da pós-graduação do IBICT, de 1995, Christóvão (1995)

destaca algumas características do CDC – parte significante dos docentes do curso acumulava

funções em diferentes áreas do IBICT; no currículo do curso, constavam disciplinas que não

eram  ofertadas  nas  escolas  de  biblioteconomia  e,  ainda,  que  havia  a  intenção  de  atrair

estudantes de outras áreas.

É a partir desse curso que a ideia do mestrado toma forma. De acordo com Gomes

(1974), a iniciativa de se criar o mestrado no IBBD estava voltada para a formação de serviço

especializado, algo estimulado por essa instituição a fim de atingir seus próprios objetivos,

sendo  o  primeiro  deles  “a)  promover  a  criação  e  o  desenvolvimento  dos  serviços

especializados de bibliografia e documentação.” (BRASIL, 1951). Tanto nos cursos anteriores

oferecidos  pelo  IBBD,  como  no  mestrado,  perpassa  o  objetivo  de  formar  profissionais

especializados, independente de suas áreas de titulação e atuação.

O então IBBD trouxe a ideia da documentação e da formação de novos profissionais
graduados  em  outras  disciplinas  e  a  introdução  de  disciplinas  tratando  da
bibliografia  especializada  e  da  documentação,  como  temas  afins.  Isso  foi  um
chamariz para graduados de outras áreas de especialização fora da biblioteconomia.
(ZAHER, 2005, p. 7)

Ao citar as motivações para a criação desse curso, para além dos objetivos específicos

da  instituição  e  do  órgão  de  vinculação,  Gomes  (1974)  afirma  que  a  regulamentação  da

profissão de bibliotecário em 1962132 restringiu a formação dos profissionais que poderiam

trabalhar  nessa  área,  o  que  diminuiu  a  procura  pelo  curso  de  especialização  do  IBBD.

132 Lei n. 4.084, de 30 de junho de 1962.
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Acrescenta  que,  ao  mesmo  tempo,  profissionais  de  outras  áreas  começavam  a  ver  a

necessidade de se desenvolver serviços de  informação, a automação começa a ser um tema

importante  e  havia  dificuldade  nas  interações  entre  os  bibliotecários  e  os  “homens  do

computador”, a reforma universitária passava a pressionar os docentes para a obtenção da

titulação de mestre e havia a crescente mentalidade de que a documentação precisava buscar

seus próprios caminhos científicos (GOMES, 1974).

O mestrado em ciência da informação é criado no IBBD sob a presidência de  Célia

Ribeiro Zaher, em 1970, com mandato universitário da UFRJ concedido nesse mesmo ano.

Destaca-se aqui  que o Curso de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBBD, de

acordo com regulamento, tinha como finalidade formar pessoal apto a lecionar nas escolas e

nos  cursos  de  biblioteconomia  e  documentação  no país  e  conferia  o  grau  de  mestre  em

biblioteconomia e documentação.133

De  acordo  com  Christóvão  (1995),  nas  primeiras  estruturações  curriculares,  o

mestrado refletia a concepção de ciência da informação predominante em nível internacional

– primazia do processamento e disseminação da informação, com destaque na organização e

recuperação. Zaher e Gomes (1972) reiteram que o emprego do computador trouxe novas

perspectivas para a documentação e para os serviços de bibliotecas especializadas na questão

da  recuperação  da  informação  a  partir  da  década  de  1950,  problemática  que  aparece

explicitada nas motivações para a criação do mestrado, conforme exposto acima. Em resumo,

a  institucionalização  da  pesquisa  na  área  estruturou-se  sob  um  regime  de  informação

alicerçado  no  Estado  e  no  cenário  de  políticas  desenvolvimentistas  do  pós-guerras,

conduzidas junto aos países subdesenvolvidos com orientação da UNESCO (MARTELETO,

2009). 

6.2 O QUADRO ATUAL DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO

A partir  de  1976,  a  ciência  da  informação  passa  a  figurar  na  TAC das  agências

brasileiras de fomento de pesquisa. Nesse primeiro momento, como subárea da comunicação.

Na reformulação da TAC, em 1982, passa à área de conhecimento, ao lado da biblioteconomia

e da arquivologia, dentro da grande área das ciências humanas, sociais  e artes. Na última

reformulação da TAC, formalizada em 1984 e em vigor até hoje,134 com algumas alterações, a
133 O regulamento está disponível em: http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/5022. Acesso em: 19 jan. 2020.
134 Não sem tentativas de reformulações e diversas criticas a estrutura apresentada e vigente. Souza e Stumpf (2009, p. 46)

explicam que “Os pesquisadores caracterizam a TAC em vigor como: defasada em relação a realidade da pesquisa e

http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/5022
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ciência da informação passa a constituir área da grande área ciências sociais aplicadas, e passa

a  ter  como  subáreas  teoria  da  informação,  biblioteconomia  e  arquivologia  (SOUZA;

STUMPF, 2009).

O mestrado do IBBD foi responsável pela formação de professores pesquisadores de

outros  cursos  de  pós-graduação criados  ainda  na  década  de  1970 (MARTELETO, 2009).

Nesse rol, estão incluídos alguns cursos que originalmente eram programas de pós-graduação

em biblioteconomia e/ou documentação e tiveram suas denominações alteradas para mestrado

em ciência da informação a partir da década de 1990. É o caso dos cursos de Mestrado em

Biblioteconomia da UFMG, 1976, alterado em 1991, do  Mestrado em Biblioteconomia da

UFPB, 1977, alterado em 1997, do Mestrado em Biblioteconomia e Documentação da UnB,

1978,  alterado em  1991, do Mestrado em Biblioteconomia  da  PUC-Campinas,  de  1977,

alterado  para  Mestrado  em  Biblioteconomia  e  Ciência  da  Informação  em  1982  e  para

Mestrado em Ciência da Informação em 2003 e o caso específico do Mestrado em Ciências da

Comunicação  da  USP,  de  1972,  que  tinha  a  área  de  concentração   Biblioteconomia  e

Documentação  que  foi  alterada  para  Ciência  da  Informação  e  Documentação,  em  1991

(ROSA, 2013).135

A  partir  de  Müller  (1995),  Freitas  (2001)  explica  que  esse  apagamento  da

biblioteconomia aconteceu também internacionalmente. Os principais motivos identificados

para  essas  mudanças  de  denominações  estariam subsidiadas  na  necessidade  de  ampliar  o

espectro de atuação do profissional da informação, desassociando-o da biblioteca e de uma

imagem  profissional  estereotipada  sob  as  características  de  passividade  e  desprestígio

(FREITAS, 2001).

Marteleto (2009) expõe que mudanças no cenário internacional, a partir da década de

1980,  deram  origem  a  um  novo  contexto  social,  político  e  econômico  para  a  ciência  e

tecnologia. A forte influência do Estado é minimizada para dar espaço à presença do mercado

e  do  setor  empresarial  no  campo  de  estudos  da  informação.  Com  isso,  ocorre  um

deslocamento  para  a  esfera  “produtiva-organizacional-empresarial”  e  um  novo

enquadramento da questão do conhecimento, voltado antes para a esfera estatal, agora como

vetor do funcionamento de mercado. Esse cenário traz novas questões para a pesquisa em

ciência da informação (MARTELETO, 2009, p. 31, grifo no original).

consequentemente sua  representação na Tabela;  inadequada,  anacrônica e pobre em termos de  representação das
pesquisas geradas no país; deficiente em termos de evolução natural e da forma como a pesquisa se desenvolveu nas
instituições de  ensino e pesquisa  com programas  de  pós-graduação no país;  limitada  em termos de  subáreas e
especialidade  para  a  devida  classificação de  projetos  de  pesquisa:  apresenta  lacunas,  imprecisões descritivas  e
abrangências insuficientes; necessita de modernização nos tópicos.”

135  A USP passa a oferecer programa de pós-graduação específico em ciência da informação no ano de 2006.
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Smit, Dias e Souza (2002) destacam que a área teve somente cinco programas de pós-

graduação  durante trinta anos.  Atualmente,  a  CAPES  reconhece  27  programas  de  pós-

graduação na área de ciência da informação, em 24 instituições, de acordo com informações

dispostas na Plataforma Sucupira e organizadas no Quadro 9 abaixo:

Quadro 9 – Cursos de pós-graduação em ciência da informação reconhecidos pela CAPES (2019)

Instituição Programa Tipo

1 Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) Memória e acervos MP

2 Universidade Federal de Sergipe (UFS) Ciência da informação MP

3 Universidade de Brasília (UnB) Ciência da informação M/D

4 Universidade de São Paulo (USP) 
Ciência da informação M/D

Gestão da informação MP

5 Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) Gestão da informação MP

6 Universidade Estadual de Londrina (UEL) Ciência da informação M/D

7
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/ Marília
(UNESP-MAR) 

Ciência da informação M/D

8 Universidade Federal da Bahia (UFBA) Ciência da informação M/D

9 Universidade Federal da Paraíba /João Pessoa (UFPB-JP) Ciência da informação M/D

10 Universidade Federal de Alagoas (UFAL) Ciência da informação M

11 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Ciências da informação M/D

Gestão  & organização do
conhecimento

M/D

12 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Ciência da informação M/D

13 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Ciência da informação M/D

14 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) Ciência da informação M

15 Universidade Federal do Cariri (UFCA) Biblioteconomia MP

16 Universidade Federal do Ceará (UFC) Ciência da informação M

17 Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Ciência da informação M

18 Universidade Federal do estado do rio de Janeiro (UNIRIO)
Biblioteconomia MP

Gestão de documentos e arquivos MP

19 Universidade Federal do Pará (UFPA) Ciência da informação M

20
Universidade Federal do Rio de Janeiro/ Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (UFRJ/IBICT)

Ciência da informação M/D

21 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
Gestão da informação e do

conhecimento
MP

22 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Ciência da informação M

23 Universidade Federal Fluminense (UFF) Ciência da informação M/D

24 Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC)
Sistemas de informação e gestão

do conhecimento
M/D

Fonte: Informações coletadas na Plataforma Sucupira em out. 2019. 
M  - mestrado acadêmico, D – doutorado acadêmico, MP – mestrado profissional. Em itálico: programas com 
denominação ciência(s) da informação.

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=338583
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=339128
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=338413
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=338305
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=338554
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=338379
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=338687
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=339092
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=338440
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=338108
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=338484
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=338423
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=338507
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=338712
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=338712
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=339010
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=339093
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=338688
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=339265
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoPrograma.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009&cdRegiao=0&ies=338496
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A partir  do  quadro,  pode-se  identificar  que  12  instituições  oferecem  atualmente

mestrado e doutorado acadêmicos na área de ciência da informação – UnB, USP, UNESP-

Mar,  UFBA,  UFPB-JP,  UFMG  (2),  UFPE,  UFSC,  UFRJ/IBICT,  UFF  e  FUMEC.  Os

mestrados acadêmicos estão disponíveis em seis instituições – UFAL, UFSCar, UFC, UFES,

UFPA, e UFRGS. O mestrado profissional na área pode ser encontrado em sete instituições –

FCRB, UFS, USP, UDESC, UFCA, UNIRIO e UFRN. 

A USP oferece tanto mestrado e doutorado acadêmicos, como mestrado profissional na

área.  A UFMG  tem  dois  programas  de  mestrado  e  doutorado  acadêmicos  –  Ciência  da

Informação  e  Gestão  & Organização  do  Conhecimento.  Neste  segundo,  há  uma  área  de

concentração denominada Ciência da Informação. Os dois mestrados ofertados pela UNIRIO

são  profissionais  nas  áreas  de  biblioteconomia  e  arquivologia.  A UFCA também  oferta

mestrado profissional em biblioteconomia.

Características  próprias  das  trajetórias  de  alguns  cursos  de  pós-graduação  da  área

precisam ser identificadas para melhor entendimento, pois terão influência na dinâmica do

levantamento a ser realizado. É o caso dos programas da UFRJ/IBICT, da UFF, da USP, e da

UFPB.

O mestrado do IBICT, que surgiu como IBBD, conforme dito anteriormente, iniciou

seu funcionamento em convênio com a UFRJ. Pinheiro e Loureiro (1995) identificam três

fases pelas quais o referido curso passou, caracterizadas como período de implantação (1970-

1982)  –  marcado  pela  busca  de  sua  identidade  refletida  nas  mudanças  das  áreas  de

concentração  e  de  ênfases  temáticas,  conteúdos  programáticos  e  disciplinas  oferecidas,

transitória (1983-1986) – período pós transferência do instituto para Brasília, retorno ao Rio

de Janeiro e instalação do curso na UFRJ e consolidação (a partir de 1987) – referente ao

momento em que, por recomendação do MEC, volta a ser mestrado.

De  acordo  com  a  página  web do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciência  da

Informação  do  UFRJ/IBICT,136 o  programa foi  desenvolvido  com mandato  acadêmico  da

UFRJ até o ano de 1981. De 1982 a 2002, funcionou como parte da Escola de Comunicação

(ECO)  da  UFRJ.  De  2003  a  2008  funcionou  em  convênio  com  a  UFF,  retornando  e

permanecendo em funcionamento na UFRJ a partir de então. Acrescenta-se que, durante os

primeiros anos do período em que ficou vinculado à estrutura da ECO/UFRJ, de 1983 a 1986,

o curso era restrito a uma área de concentração do Mestrado em Comunicação. 

Na USP, o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Comunicação foi criado em

1972 na Escola de Comunicação e Artes, que já existia desde 1966. Nesse programa, havia a

136  Disponível em: http://www.ppgci.ufrj.br/apresentacao/. Acesso em: 2 out. 2019.

http://www.ppgci.ufrj.br/apresentacao/
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área  de  concentração  Biblioteconomia  e  Documentação  (QUEIROZ;  NORONHA,  2004).

Rosa (2013) explica que, na mesma onda da década de 1990, na qual muitos cursos de pós-

graduação  em  biblioteconomia  tiveram  suas  denominações  alteradas  para  ciência  da

informação, essa linha de pesquisa também foi alterada, passando a ser denominada ciência da

informação e documentação.137 É somente em 2006 que a USP passa a contar efetivamente

com um programa de pós-graduação denominado ciência da informação.

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB tem origem em

1977 como Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia. A alteração da denominação foi

realizada em 1997. Em 2002, o programa foi descredenciado pela CAPES, mas volta a ser

reconhecido e continua em funcionamento a partir de 2007 (ROSA, 2013).

Cita-se também o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da PUC-

Campinas que, como no caso da UFPB, nasce em 1977 como mestrado em biblioteconomia.

Esteve em funcionamento até 2006, quando ocorre o seu descredenciamento pela CAPES

(ROSA, 2013).

Cabe ainda observação sobre dois casos específicos que, embora não sejam cursos

reconhecidos atualmente, tiveram sua importância na trajetória da pós-graduação em ciência

da informação  no país.  O Mestrado Profissional  em Gestão da Informação da UEL foi o

primeiro  mestrado  profissional  da  área,  tendo  início  em 2008  (BRAMBILLA;  STUMPF,

2008). No entanto, não funcionou por muito tempo. De acordo com informações da página

web do curso,138 o último processo seletivo foi realizado em 2010 e as últimas dissertações

foram defendidas em 2011.139

6.3 RESULTADOS DO LEVANTAMENTO

Nesta  seção  secundária,  serão  explicitados  os  resultados  obtidos  a  partir  dos

levantamentos  realizado nos  espaços:  CT&D e RIs  e  BD,  bem como as  revelações  e  as

limitações encontradas em cada caso específico. 

O universo inicial de teses e dissertações identificadas somando-se todos os programas

buscados no CT&D foi de 3.040 e nos RIs e BDs foi de 2.820, num total de 5.860 trabalhos

analisados na primeira fase. A listagem final é composta de 355 teses e dissertações com

137 Para mais detalhes sobre as mudanças de estruturas, áreas de concentração e linhas de pesquisas dos programas de pós-
graduação em ciência da informação do Brasil ao longo de suas existências, ver Rosa (2013).

138 Disponível em: http://www.uel.br/pos/mestradoinformacao/pages/dissertacoes-defendidas.php. Acesso em: 3 out. 2019. 
139 Em relação aos programas em ciência da informação da UEL, Rosa (2013, p. 73) identificou "[…] que o Mestrado

acadêmico atual em CI e o Mestrado profissional em Gestão fazem parte de um continuum, pois, embora tenha ocorrido
uma mudança nas Áreas de Concentração, as Linhas de Pesquisa continuam as mesmas desde 2009 [...]."

http://www.uel.br/pos/mestradoinformacao/pages/dissertacoes-defendidas.php
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temáticas arquivísticas produzidas nos programas de pós-graduação stricto sensu em ciência

da informação, 339 autores e 153 orientadores analisados.140

Essas teses e dissertações foram comparadas quanto à sua identificação nos distintos

espaços de coleta. As localizações podem ser conferidas no apêndice A. 

As  porcentagens  presentes  nas  tabelas  referem-se  aos  trabalhos  com  temáticas

arquivísticas em relação ao total de trabalhos dos programas de pós-graduação em ciência da

informação localizados no CT&D, no RI ou na BD. Optou-se por utilizar somente uma casa

decimal após a vírgula, o que fez ser necessário o arredondamento dos valores obtidos.

6.3.1 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFC

Iniciado  em  2016,  o  Programa  de  Pós-Graduação  da  UFC  oferece  mestrado

acadêmico. Houve discrepância no total de dissertações localizadas no CT&D e no RI em

virtude  dos  períodos  disponíveis.  Isso  refletiu  na ocorrência  dos  trabalhos  com temáticas

arquivísticas, tendo em vista que o trabalho identificado é do ano de 2019, conforme pode ser

visto na tabela abaixo:

Tabela 3 – Levantamento das teses e dissertações do PPGCI/UFC 

Total de registros disponíveis Temáticas arquivísticas

Período T D Total Período T D Total %

CT&D 2018 - 15 15 - - - - 0,0

RI 2019 - 20 20 2019 - 1 1 5,0

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em 5 out. 2019. 
D  -  dissertações,  T  -  teses,  TA -  temáticas  arquivísticas,  %  -  porcentagem  de  trabalhos  com  temáticas
arquivísticas identificados no total do levantamento em cada espaço de busca.

A listagem dos trabalhos gerada no repositório continha informações sobre a data do

trabalho, título e autor(es). Nesse último cabeçalho, aparecia mais de um nome. Somente ao

clicar sobre o registro e abrir o detalhamento foi possível identificar que tratava-se da junção

dos nomes do autor e do(s) orientador(es) no mesmo espaço. 

6.3.2 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação UFSCar

Assim  como  o  PPGCI/UFC,  o  Programa  de  Pós-Graduação  da  UFSCar  oferece

mestrado  na  área  desde  2016.  Também  houve  discrepância  no  total  de  trabalhos

disponibilizados em virtude do período disponível no CT&D e no RI.

140 No único trabalho de 1972, não foi possível identificar o orientador. Por isso, de 154 orientadores, só puderam ser
analisados os perfis de 153.
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Tabela 4 – Levantamento das teses e dissertações do PPGCI/UFSCar 

Total de registros disponíveis Temáticas arquivísticas

Período T D Total Período T D Total %

CT&D 2018 - 9 9 2018 - 2 2 22,2

RI 2018-2019 - 11 11 2018 - 2 2 18,2

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em 5 out. 2019. 
D  -  dissertações,  T  -  teses,  TA -  temáticas  arquivísticas,  %  -  porcentagem  de  trabalhos  com  temáticas
arquivísticas identificados no total do levantamento em cada espaço de busca.

6.3.3 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPA

Com início em 2017, o mestrado em ciência da informação da UFPA contava com

apenas um registro de dissertação do ano de 2018 no CT&D. Já no repositório institucional,

havia o registro de sete dissertações, compreendendo o período de 2018 a 2019.

Tabela 5 – Levantamento das teses e dissertações do PPGCI/UFPA

Total de registros disponíveis Temáticas arquivísticas

Período T D Total Período T D Total %

CT&D 2018 - 1 1 - - - - 0,0

RI 2018-2019 - 7 7 2019 - 1 1 14,3

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em 5 out. 2019. 
D  -  dissertações,  T  -  teses,  TA -  temáticas  arquivísticas,  %  -  porcentagem  de  trabalhos  com  temáticas
arquivísticas identificados no total do levantamento em cada espaço de busca.

6.3.4 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UEL

O mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UEL teve

início em 2012 e o doutorado em 2018. Por ser recente o funcionamento do doutorado, só

puderam ser identificadas dissertações. 

Tabela 6 – Levantamento das teses e dissertações do PPGCI/UEL

Total de registros disponíveis Temáticas arquivísticas

Período T D Total Período T D Total %

CT&D 2014-2017 - 64 64 2014-2017 - 9 9 14,1

BD 2014-2019 - 65 65 2014-2017 - 8 8 12,3

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em 5 e 6 de out. 2019. 
D  -  dissertações,  T  -  teses,  TA -  temáticas  arquivísticas,  %  -  porcentagem  de  trabalhos  com  temáticas
arquivísticas identificados no total do levantamento em cada espaço de busca.

No caso desta instituição, ao procurar seu repositório institucional, o primeiro registro

da busca remeteu à BD da instituição e, de forma direta, às dissertações e teses organizadas

por  áreas  e,  dentro  de  cada  uma,  os  nomes  dos  cursos  de  pós-graduação  existentes  na
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instituição. Dessa forma, ao clicar sobre a opção ciência da informação, uma lista com os

trabalhos foi aberta. 

No entanto, a listagem não apresenta o nome completo do trabalho, nem seu autor.

Pode-se identificar também que o cabeçalho “data” da listagem refere-se à data de depósito do

trabalho e não à data de defesa, apesar dessa informação constar no detalhamento do registro.

Não havia a possibilidade de organizar os dados da listagem segundo critérios definidos pelo

usuário.  Devido a  essa organização da BD da UEL,  foi  necessário  abrir  os  registros  dos

trabalhos  de interesse desta  pesquisa para verificar  a verdadeira  data  de cada um deles e

comparar com a data do trabalho divulgada no CT&D. 

O fato de haver mais trabalhos disponíveis na BD e, no entanto, menos dissertações

com temáticas arquivísticas revela que tanto no CT&D como na BD não estão disponíveis a

totalidade das dissertações produzidas pelo programa de pós-graduação em questão.

Comparando-se os títulos dos trabalhos identificados no CT&D e na BD, chega-se ao

total de nove trabalhos distintos.

6.3.5 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPE

O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciência  da  Informação  da  UFPE  oferece

mestrado na área desde 2009. O doutorado específico passou a funcionar a partir de 2017. Isso

justifica a ausência de teses no levantamento realizado, conforme tabela abaixo:

Tabela 7 – Levantamento das teses e dissertações do PPGCI/UFPE

Total de registros disponíveis Temáticas arquivísticas

Período T D Total Período T D Total %

CT&D 2011-2018 - 114 114 2011-2018 - 17 17 14,9

RI 2011-2019 - 119 119 2011-2019 - 18 18 15,8

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em 6 de out. 2019. 
D  -  dissertações,  T  -  teses,  TA -  temáticas  arquivísticas,  %  -  porcentagem  de  trabalhos  com  temáticas
arquivísticas identificados no total do levantamento em cada espaço de busca.

Na comparação entre as dissertações com temáticas arquivísticas identificadas no

CT&D e no RI, chega-se ao total de 19 trabalhos (apêndice A).141

6.3.6 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFF

141 Pode-se constatar que uma das dissertações estava disponível em arquivo no formato .doc no CT&D, enquanto no RI
estava sob o formato pdf -  O Instituto de Arte Contemporânea da UFPE em suas práticas documentais de acervos
contemporâneos, de Cíntia Maria Rodrigues do Nascimento (2015).
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O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFF tem dois momentos

distintos. No período de 2003 a 2008,  foi oferecido em convênio com o IBICT. A partir de

2009, quando o IBICT retoma a parceria por convênio com a UFRJ, o programa passa a

funcionar de maneira independente pela UFF. 

Esses  dois  momentos  do  programa  repercutem  na  disponibilização  dos  trabalhos

produzidos  e  elencados pelo  CT&D. Quando filtrou-se no  catálogo por  instituição  e,  em

seguida, procurou-se filtrar por programa, foi observada a existência de duas possibilidades

para  filtragem:  Ciências  da  Informação e  Ciência  da  Informação,  cada  entrada  cobrindo

períodos e quantidades de trabalhos distintos.  A entrada  Ciências da Informação cobria o

período entre 2004 e 2009, num total de 89 trabalhos, sendo eles 56 dissertações e 33 teses. 

Uma  característica  desses  registros  que  pode  ser  observada  é  quanto  à  biblioteca

depositária. Os 89 trabalhos foram assim identificados, mantendo-se a grafia e as sequências

dispostas nas referências do catálogo:

• os  dezesseis  trabalhos  de  2004  estão  indicados  como  localizados  na  Biblioteca

Depositária: UFRJ/ECO;

• os doze trabalhos de 2005 estão indicados como localizados na Biblioteca Depositária:

Bibl. do CFCH – Centro de Filosofia e Ciências Humanas/UFRJ;

• os doze trabalhos de 2006 estão indicados como localizados na Biblioteca Depositária:

Biblioteca Central do Gragoatá;

• os treze trabalhos de 2007 estão indicados como localizados na Biblioteca Depositária:

Biblioteca Central do Gragoatá;

• os quinze trabalhos de 2008 estão indicados como localizados na Biblioteca da Pós-

graduação;

• os 21 trabalhos de 2009 estão indicados como localizados na Biblioteca Depositária:

Biblioteca Central do Gragoatá.

• Já a entrada “Ciência da Informação”, abarcava 105 trabalhos, 103 dissertações e duas

teses, defendidas entre 2011 e 2018.

Diante desse quadro, o que se pode constatar é que a entrada Ciências da Informação

agrupava os trabalhos referentes ao convênio UFF/IBICT e a entrada Ciência da Informação

os trabalhos desenvolvidos pelo PPGCI/UFF de forma independente. 

No CT&D, não consta nenhuma referência ao IBICT nas referências dos trabalhos

desenvolvidos durante o período de convênio entre essas duas instituições. Cabe lembrar que,

como  são  anteriores  a  2013,  somente  podem  ser  visualizadas  as  referências  das  teses  e
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dissertações, sem a possibilidade de acesso a detalhamentos desses registros.  Enquadram-se

neste período as teses e dissertações produzidas durante o convênio UFF/IBICT. 

Logo,  não  houve  a  possibilidade  de  acessar  as  palavras-chaves  e  resumos  de  tais

trabalhos por meio do catálogo. Também não foi possível esse acesso por meio do repositório,

uma vez que tal ferramenta só disponibiliza os trabalhos do PPGCI/UFF a partir de 2011.142

Por isso, os trabalhos produzidos no intervalo de 2003 a 2009 foram analisados somente a

partir de seus títulos.143

Cientes dessa divisão, e como os dois filtros cobrem períodos complementares, as duas

opções de entrada,  Ciências da Informação  e  Ciência da Informação,  foram consideradas

para fins da elaboração da tabela abaixo no que se refere ao total de trabalhos localizados no

CT&D:

Tabela 8 – Levantamento das teses e dissertações do PPGCI/UFF

Total de registros disponíveis Temáticas arquivísticas

Período T D Total Período T D Total %

CT&D 2004-2018 35 159 191144 2006-2018 2 35 37 19,4

RI/UFF  2011-2019 1 110 111 2011-2019 - 31 31 27,9

RI/IBICT 2008-2009 1 1 2 - - - - -

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em 7 out. 2019.
D  -  dissertações,  T  -  teses,  TA -  temáticas  arquivísticas,  %  -  porcentagem  de  trabalhos  com  temáticas
arquivísticas identificados no total do levantamento em cada espaço de busca.

Em virtude da característica de funcionamento do PPGCI/UFF e de o IBICT possuir

repositório próprio, também buscou-se no RI/IBICT trabalhos do período de convênio entre as

instituições. Conforme pode ser visto na tabela acima, foram localizados os registros de dois

trabalhos  na  coleção  PPGCI-IBICT-UFF do  RI/IBICT,  mas  nenhum  deles  com  temática

arquivística.

Somando-se o total de teses e dissertações com temáticas arquivísticas identificados

no CT&D e no RI/UFF, e excluindo-se as repetições, tem-se o total de 39 trabalhos (apêndice

A).

6.3.7 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB-JP

142 Em relação à opção Comunidades e coleções/PPGCI – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do
repositório da UFF, a listagem retornou 142 registros. No entanto, ao analisar os títulos, pode-se perceber que vários
estavam duplicados, outros triplicados. Removendo-se esses tipos de ocorrências, foram totalizados 111 registros.

143  Não foram identificados trabalhos produzidos em 2010 seja no CT&D ou no RI.
144 No CT&D, dos trabalhos tendo por origem o PPGCI/UFF, três deles eram do convênio UFRJ/IBICT. Por isso, os casos

identificados foram subtraídos do total.
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O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB-JP é um dos casos

em que um programa de pós-graduação em biblioteconomia teve sua nomenclatura alterada.

Para  fins  de  sistematização  e  comparação  com  os  resultados  obtidos  nos  espaços  de

levantamento das teses e dissertações,  faz-se necessário o conhecimento de seus distintos

momentos:

• de 1977 a 1997– funcionou como mestrado em biblioteconomia;

• de 1997 a 2002 – funcionou com a nomenclatura ciência da informação

• 2002 – descredenciamento;

• 2006 – recredenciamento do programa com a nomenclatura de ciência da informação.

De  posse  dessas  informações,  partiu-se  para  o  levantamento  dos  trabalhos  deste

programa  no  CT&D.  Foram  identificadas  dois  nomes  distintos  para  essa  instituição  no

catálogo, cada um abarcando períodos e quantidades de trabalhos diferentes: 

• Universidade Federal da Paraíba/João Pessoa: 148 trabalhos, distribuídos entre os anos

de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;

• Universidade Federal  da Paraíba  (João Pessoa):  66 trabalhos,  distribuídos  entre  os

anos de 2016, 2017 e 2018).

Também  foi  possível  identificar  duas  entradas  distintas  para  o  programa  de  pós-

graduação:

• Ciências da Informação: com 75 registros, abrangendo os trabalhos desenvolvidos no

período de 1987 a 2000, exceto os anos de 1996 e 1997;145

• Ciência da Informação: com 214 registros, abrangendo os trabalhos desenvolvidos no

período de 2008 a 2017.

Diante desse quadro, foram consideradas as duas opções, tanto de nome da instituição

como  de  nome  do  programa,  para  o  levantamento,  uma  vez  que  cobriam  períodos

complementares.

Quanto  ao  RI  da  UFPB,  na  opção  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciência  da

Informação,  alocado  na  opção  Centro  de  Ciências  Sociais  e  Aplicadas  (CCSA)  em

Comunidades  e  Coleções,  foram coletados 191 trabalhos.146 Dentre  esses,  somente quatro

haviam sido produzidos em período anterior aos anos 2000.147 

145 Os trabalhos desenvolvidos nos anos de 1996 e 1997 estavam agrupados sob o filtro Programa de Pós-Graduação em
Biblioteconomia.

146 Alguns registros de trabalhos estavam em duplicidade.
147 Biblioteca pública brasileira: desempenho e perspectivas, de Emir José Suaiden (1979), Leitura para enfermos: uma

experiência em um hospital psiquiátrico, de Ana Maria Gonçalves dos Santos Pereira (1987), A biblioteca escolar no
planejamento educacional: análise em escolas públicas de 10 e 2° graus em Recife-PE, de Lucimar Martins de Barros
(1998) e Informação e Cidadania na Penitenciária e Presídio do Roger, de  Josinaldo José Fernandes Malaquias (1999).
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Tabela 9 – Levantamento das teses e dissertações do PPGCI/UFPB-JP

Total de registros disponíveis Temáticas arquivísticas

Período T D Total Período T D Total %

CT&D 1987-2018 24 265 289 1999-2018 3 31 34 11,8

RI 1979-2019 17 173 190 2008-2019 2 28 30 15,8

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em 7 de out. 2019. 
D  -  dissertações,  T  -  teses,  TA -  temáticas  arquivísticas,  %  -  porcentagem  de  trabalhos  com  temáticas
arquivísticas identificados no total do levantamento em cada espaço de busca.

Como em outros casos, é necessário acrescentar que vários dos registros anteriores a

2013 localizados no CT&D só puderam ser verificados a partir de seus títulos, já que também

não foram localizados na listagem de trabalhos do programa disponível no repositório. 

Comparando os resultados do levantamento realizado no CT&D e no RI, e retirando-

se os registros duplicados, chegou-se a um total de 35 trabalhos com temáticas arquivísticas,

produzidos entre 1999 e 2019 (apêndice A).

6.3.8 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da USP

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da USP, com mestrado e

doutorado nessa área, passou a funcionar em 2006. No entanto, parece importante resgatar

que o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Comunicação, criado em 1972, abarcava

uma área de concentração denominada biblioteconomia e documentação que, em 1990, teve

sua denominação alterada para ciência da informação. 

A BD da USP não oferece a opção de filtragem dos trabalhos pelos programas de pós-

graduações da instituição. Na busca avançada, a opção mais próxima de retornar os resultados

desejados  era  a  de  "Área  do  conhecimento".  Nesse  campo,  foi  digitado  “ciência  da

informação”. O resultado foi uma listagem com 19 registros identificados pela área “Ciência

da Informação e Documentação”,  com trabalhos  desenvolvidos  entre  1998 e 2005. Nessa

listagem, assim como nos detalhes de cada um dos 19 registros, não havia a identificação de

vinculação do trabalho a um programa de pós-graduação específico. 

Tendo em vista a pequena quantidade de registros disponíveis, buscou-se a página do

programa na tentativa de obter mais informações. Verificou-se que a área de concentração do

PPGCI/USP é em Cultura e Informação. Então a pesquisa foi refeita na BD, a partir do menu

lateral à esquerda da página web, por unidade ECA e, dentro dela, pela área de concentração

Cultura e Informação. Dessa forma, foram obtidos 199 registros, cobrindo o período de 2006
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a 2019, para os quais não havia a possibilidade de organização a partir de critérios definidos

pelo usuário.

Optou-se por utilizar a listagem gerada a partir do segundo critério de busca na BD da

USP, devido ao fato de a mesma cobrir os anos de efetiva existência do PPGCI/USP. Cabe

salientar  que  também nessa  listagem  de  199  trabalhos  não  havia  a  indicação  de  a  qual

programa de pós-graduação a dissertação ou a tese estava vinculada. Assim, como forma de

verificação, decidiu-se por compará-los àquelas existentes na listagem gerada pelo CT&D.

Para a busca realizada no CT&D, os critérios definidos pela pesquisa foram mantidos.

Foi obtida uma listagem de 200 registros de teses e dissertações produzidas entre os anos de

2006 e 2018. 

Tabela 10 – Levantamento das teses e dissertações do PPGCI/USP

Total de registros disponíveis Temáticas arquivísticas

Período T D Total Período T D Total %

CT&D 2006-2018 76 124 200 2006-2018 6 7 13 6,5

BD 2006-2019 74 125 199 2009-2019 6 8 14 7

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em 8 de out. 2019. 
D  -  dissertações,  T  -  teses,  TA -  temáticas  arquivísticas,  %  -  porcentagem  de  trabalhos  com  temáticas
arquivísticas identificados no total do levantamento em cada espaço de busca.

Somando-se as teses e dissertações com temáticas arquivísticas identificadas nos dois

espaços de busca, tem-se um total de quinze trabalhos (apêndice A).

6.3.9 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFSC

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFSC se iniciou com o

mestrado  no  ano  2000,  passando  a  possuir  doutorado  em 2013.  No  entanto,  dentre  os

trabalhos  localizados  na  comunidade  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Ciência  da

Informação do RI da UFSC, havia trabalhos com datas de 1986, 1994, 1995, 1997, 1998 e

1999. Ao se verificar individualmente os registros desses trabalhos, constatou-se que eram

trabalhos com origem em outras instituições, como a UFMG148 e a UnB.149

Diante dessa constatação, foi necessário verificar se haveria tais ocorrências também

dentre  aqueles trabalhos que se concentravam no período de existência  do PPGCI/UFSC.

148 Dissertação de mestrado com origem na UFMG disponível na coleção do PPGCI no RI da UFSC: O uso da internet em
incubadoras  de  empresas  de  base  tecnológica,  de  Juliana  Laender  Delgado  (1998).  Disponível  em:
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/77666. Acesso em: 21 nov. 2019.

149 Tese de doutorado com origem na UnB disponível na coleção do PPGCI no RI da UFSC: A investigação científica na
ciência da informação: análise da pesquisa financiada pelo CNPq, de Marlene de Oliveira (1998). Disponível em:
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/77513. Acesso em: 21 nov. 2019.

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/77513
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/77666
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Identificou-se que todos os trabalhos disponíveis referentes aos anos de 2000, 2001, 2002,

2003 e 2004 eram de outras instituições. Por isso, ainda que o levantamento tenha abarcado o

período a partir de 1986, serão considerados somente aqueles a partir de 2005 por terem sido,

de fato, desenvolvidos na UFSC.

Dentro da coleção do PPGCI no repositório da UFSC foi possível acrescentar filtros

como autor, título, assunto, mas não havia a possibilidade de filtrar por tipos de trabalho.

Tabela 11 – Levantamento das teses e dissertações do PPGCI/UFSC

Total de registros disponíveis Temáticas arquivísticas

Período T D Total Período T D Total %

CT&D 2005-2018 15 173 188 2012-2018 1 12 13 6,9

RI 2005-2019 - - 107 2012-2019 3 13 16 15

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em 8 de out. 2019. 
D  -  dissertações,  T  -  teses,  TA -  temáticas  arquivísticas,  %  -  porcentagem  de  trabalhos  com  temáticas
arquivísticas identificados no total do levantamento em cada espaço de busca.

Somando-se  o  total  de  teses  e  dissertações  identificadas  em ambos  os  espaços  e

retirando-se  as  duplicações,  chegou-se  ao  total de  dezesseis trabalhos  com  temáticas

arquivísticas.

6.3.10 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFBA

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFBA oferece mestrado

a partir do ano 2000 e o doutorado a partir de 2011.

O acesso às teses e dissertações do PPGCI/UFBA foi feito a ´partir da comunidade do

Instituto  de  Ciência  da  Informação  do  RI/UFBA,  na  subcomunidade  Programa  de  Pós-

Graduação em Ciência da Informação. As teses e dissertações já estavam agrupadas em duas

diferentes coleções: Dissertações de Mestrado Acadêmico (POSICI) e  Teses de Doutorado

(POSICI), com 179 e vinte trabalhos, respectivamente, num total de 199.

Os  registros  das  dissertações  compunham várias  páginas  no repositório  e,  por  um

problema técnico, não era possível acessar as páginas seguintes.150 A forma encontrada para

acessar o total dos registros foi ordenar os registros por data de publicação, pois não havia a

possibilidade de ordenar pela data do documento, expandir para 100 resultados por página e

utilizar o ordenamento em data crescente e, em seguida, em data decrescente.

No CT&D, procedeu-se ao levantamento conforme previsto na pesquisa.151

150 Em contato por e-mail com o Núcleo Tecnológico do Sistema Universitário de Bibliotecas da UFBA, foi obtida a
informação de que esse era um erro dessa versão do RI (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 2019).

151 No RI, assim como no CT&D, não foi localizado nenhum trabalho para o ano de 2003.
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Tabela 12 – Levantamento das teses e dissertações do PPGCI/UFBA

Total de registros disponíveis Temáticas arquivísticas

Período T D Total Período T D Total %

CT&D 2001-2018 20 183 203 2004-218 1 25 26 12,8

RI 2002-2019 20 179 199 2004-2019 2 26 28 14,1

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em 7 de out. 2019. 
D  -  dissertações,  T  -  teses,  TA -  temáticas  arquivísticas,  %  -  porcentagem  de  trabalhos  com  temáticas
arquivísticas identificados no total do levantamento em cada espaço de busca.

Neste caso específico, considerando-se todo o universo do levantamento, os trabalhos

com temáticas arquivísticas identificados estava disponível no RI/UFBA, no total de 28.

6.3.11 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UNESP-Mar

Esse programa tem seu mestrado em funcionamento desde 1998 e o doutorado a partir

de 2005. Na busca realizada no CT&D percebeu-se que há três registros de nomes diferentes

para designá-la e, em cada um deles, havia trabalhos referentes ao PPGCI:

• UNIVERSIDADE EST. PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 25 trabalhos,

todos dissertações produzidas entre 2001 e 2003;

• UNIVERSIDADE EST. PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/MARÍLIA - 229

trabalhos, sendo 153 dissertações e 76 teses, produzidos de 2004 a 2013;

• UNIVERSIDADE EST. PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/MARÍLIA - 97

trabalhos, sendo 63 dissertações e 34 teses, de 2016 a 2018.

Como abarcam períodos distintos, as três entradas foram consideradas, totalizando o

universo de verificação no CT&D em 351 trabalhos, produzidos entre 2001 e 2018.

A ocorrência  tripla  das  coleções  de  registros  do  PPGCI  da  UNESP também  foi

verificada no RI da instituição a partir da opção de filtro por programa de pós-graduação:

• Ciência da Informação – FFC (386):  desse total,  234 dissertações,  138 teses  e  14

livros, cobrindo o período de 2001 a 2019;

• Ciência da Informação – FFC 33004110043P4 (2); duas dissertações de 2018;

• Ciência da Informação – FFC (7): entrevistas.

Pela  característica  desta  última  entrada,  ela  foi  desconsiderada,  assim  como  os

quatorze registros de livros presentes na primeira entrada. Dessa forma, o universo total de

verificação do RI/UNESP-Mar alcançou 374 trabalhos, produzidos entre 2001 e 2019.
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Tabela 13 – Levantamento das teses e dissertações do PPGCI/UNESP-Mar

Total de registros disponíveis Temáticas arquivísticas

Período T D Total Período T D Total %

CT&D 2001-2018 110 241 351 2005-2018 16 34 50 14,2

RI 2001-2019 138 236 374 2005-2019 20 35 55 14,7

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em 8 de out. 2019.
D  -  dissertações,  T  -  teses,  TA -  temáticas  arquivísticas,  %  -  porcentagem  de  trabalhos  com  temáticas
arquivísticas identificados no total do levantamento em cada espaço de busca.

Ao  se  considerar  o  total  de  dissertações  e  teses  com  temáticas  arquivísticas

identificadas,  excluindo-se  as  repetições  encontradas  nos  dois  espaços  de  busca,  foram

contabilizados 55 trabalhos.

6.3.12 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UnB

O mestrado em Biblioteconomia e Documentação da UnB começou a funcionar em

1978. A partir  de 1991, teve seu nome alterado para ciência da informação. O doutorado

inicia-se em 1992, já sob a nova designação. 

Na busca realizada no CT&D, foram identificados dois registros para o programa de

pós-graduação em ciência da informação nessa instituição:

• Ciência da Informação: com 58 trabalhos, distribuídos entre 1987 e 1997;

• Ciências da Informação: com 539 trabalhos, distribuídos entre 1998 e 2018.

No caso do CT&D, optou-se por realizar um recorte temporal a partir do ano de 1991

e considerar somente os trabalhos produzidos a partir desse ano, tendo em vista a alteração da

nomenclatura.

Cabe ressaltar que no RI/UnB, as teses e dissertações do PPGCI estavam organizadas

em uma coleção diferente daquela referente ao mestrado em biblioteconomia e documentação,

o que facilitou a identificação dos trabalhos referentes ao PPGCI.

Tabela 14 – Levantamento das teses e dissertações do PPGCI/UnB

Total de registros disponíveis Temáticas arquivísticas

Período T D Total Período T D Total %

CT&D 1991-2018 189 347 567 1992-2018 13 45 58 10,2

RI 1992-2019 197 293 490 1995-2018 14 39 53 10,8

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em 9 de out. 2019. 
D  -  dissertações,  T  -  teses,  TA -  temáticas  arquivísticas,  %  -  porcentagem  de  trabalhos  com  temáticas
arquivísticas identificados no total do levantamento em cada espaço de busca.
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Ao considerar-se  o  total  de  teses  e  dissertações  arquivísticas  localizados  nos  dois

espaços de busca, excetuando-se as repetições, foram identificados 63 trabalhos.152

6.3.13 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFMG

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFMG, assim como o da

UnB, teve sua denominação alterada para ciência da informação em 1991. O doutorado na

área tem sua data de funcionamento a partir de 1997, ou seja, já sob a nova denominação.

No levantamento realizado no CT&D, foram identificadas duas opções de programas

de pós-graduação em ciência da informação no filtro de programas:

• Ciência da Informação: com 52 trabalhos, referentes aos anos de 1987 a 1997;

• Ciências da Informação: com 571 trabalhos, produzidos ente 1998 e 2018.

Optou-se também neste caso por recortar a data de análise a partir da alteração da

nomenclatura do programa, ou seja, a partir de 1991.

No  RI/UFMG,  na  subcomunidade  dissertações  de  mestrado  do  PPGCI,  foram

identificados  428 trabalhos  entre  os  anos  de  1978 e 2019.  Na  subcomunidade teses,  159

trabalhos, produzidos entre os anos 2000 e 2019.

Optou-se nos dois casos, restringir os trabalhos àqueles produzidos a partir de 1991,

em virtude da alteração do nome do programa.

Tabela 15 – Levantamento das teses e dissertações do PPGCI/UFMG

Total de registros disponíveis Temáticas arquivísticas

Período T D Total Período T D Total %

CT&D 1991-2018 168 442 610 1993-2018 14 33 47 7,7

RI 1991-2019 159 395153 554 1996-2019 14 28 42 7,6

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em 10 de out. 2019. 
D  -  dissertações,  T  -  teses,  TA -  temáticas  arquivísticas,  %  -  porcentagem  de  trabalhos  com  temáticas
arquivísticas identificados no total do levantamento em cada espaço de busca.

152 Foi identificado um registro triplicado na listagem recolhida no CT&D - A informação como conhecimento registrado, de
Mara Cristina Salles Correia (2017) e outro duplicado - Arquivo Público do Distrito Federal: contextos, concepções e
práticas informacionais na trajetória de uma instituição arquivística, de Shirley do Prado Carvalhêdo (2003). Neste
último caso, a duplicação estava com datas e total de páginas distintos.  Além disso, dos trabalhos referentes aos anos de
1991 e 1992 em comparação com as listagens geradas no repositório, quatro foram identificados como produzidos
durante o mestrado em Biblioteconomia e Documentação e, por isso, foram suprimidos da contagem total.

153 Foi identificado um registro duplicado e ele foi subtraído do total de 396 trabalhos - O Comportamento Informacional
dos profissionais médicos e enfermeiros do Programa de Saúde da Família (PSF) - Sistema Único de Saúde (SUS), de
Laureni Dantas de Franca (2002).
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Considerando os dois locais de busca e retirando as ocorrências repetidas, ao total,

foram identificados 49 trabalhos com temáticas arquivísticas.

6.3.14 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do UFRJ/IBICT

Dentre  os  programas  atuais  mais  antigos  em funcionamento,  o  Programa de  Pós-

Graduação em Ciência da Informação do IBICT é o único que já iniciou suas atividades sob

essa  denominação.  Efetivado  em convênios  com instituições  federais  de  ensino  superior,

funcionou, em grande parte de sua existência, em convênio com a UFRJ. No entanto, não se

pode  deixar  de  ressaltar,  conforme  já  abordado  anteriormente,  que  de  2003  a  2008,  o

programa  foi  oferecido  em  convênio  com  a  UFF,  motivo  pelo  qual  justifica-se  o  não

aparecimento de trabalhos deste período neste levantamento específico.

No CT&D, foram identificados duas entradas para programa de pós-graduação em

ciência da informação na UFRJ:

• Ciência da Informação: com 41 trabalhos, produzidos entre os anos de 1996 e 1997;

• Ciência da Informação – UFRJ/IBICT: com 198 trabalhos, referentes ao período entre

2011 e 2018.

Como parte dos trabalhos eram de 2013 e,  portanto,  identificados como “Trabalho

anterior à Plataforma Sucupira”, não foi possível acessar as palavras-chaves ou o resumo no

CT&D, tampouco realizar a conferência no RI, tendo em vista o reduzido número de registros

localizados.

No RI/UFRJ, também foi observada a duplicidade no agrupamento dos trabalhos de

pós-graduação em ciência da informação:

• Programa  de  Pós-Graduação  em Ciência  da  Informação  -  com 57  trabalhos,  com

documentos, datados entre os anos de 1972 e 2013;

• Pós-Graduação em Ciência da Informação – com 55 trabalhos, distribuídos entre os

anos de 1973 a 1990.

Como o IBICT possui repositório próprio,  também foi  realizado levantamento dos

trabalhos nesse local.
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Tabela 16 – Levantamento das teses e dissertações do PPGCI/UFRJ/IBICT

Total de registros disponíveis Temáticas arquivísticas

Período T D Total Período T D Total %

CT&D 1996-2018 71 168 239 1996-2018 5 13 18 7,5

RI/UFRJ 1972-2013 1 111 112 1972-1990 - 2 2 1,8

RI/IBICT 1982-2019 107 155154 262 2000-2019 9 11 20 7,6

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em 9 de out. 2019. 
D  -  dissertações,  T  -  teses,  TA -  temáticas  arquivísticas,  %  -  porcentagem  de  trabalhos  com  temáticas
arquivísticas identificados no total do levantamento em cada espaço de busca.

Considerando  os  registros  não  duplicados,  foram  identificados  23  trabalhos  com

temáticas arquivísticas.

6.4 ANÁLISES

Diante dos resultados encontrados, de maneira geral, pode-se perceber uma tendência

ao  aumento  de  teses  e  dissertações  com  temáticas  arquivísticas  nos  programas  de  pós-

graduação stricto sensu em ciência  da informação no decorrer  dos  anos (apêndice  B).  O

primeiro  trabalho  com  temática  arquivística  produzido  num  mestrado  de  ciência  da

informação no país foi identificado já no ano de 1972. É somente a partir do início dos anos

2000 que pode ser observado um aumento do quantitativo da ocorrência desses trabalhos

nesses espaços, ainda que haja algumas decaídas desse total em anos específicos, conforme

gráfico apresentado na Figura 5.

Figura 5 – Teses e dissertações com temáticas arquivísticas identificadas nos PPGCIs (1972-2019/1)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em out. 2019.

154 Uma das dissertações com temática arquivística agrupada na coleção do repositório identificada omo PPGCI IBICT-
UFRJ havia sido produzida durante o PPGCI IBICT-UFF. Por isso, foi excluída da contagem total.
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Destaca-se o declínio do total de produções no ano de 2019, tendo isso relação com

dois fatos - o primeiro é que o levantamento levou em consideração somente as produções do

primeiro semestre de 2019, o segundo tem relação com o período de inserção das informações

das  atividades  dos  programas  na  Plataforma  Sucupira.  De  acordo  com  o  Calendário  da

Diretoria de Avaliação para o ano de 2020,155 os coordenadores dos programas tem até dia 9

de abril de 2020 para enviar as informações do programa referentes ao ano base de 2019.

Portanto, existe o prazo até abril de 2020 para que as produções de 2019 sejam inseridas no

CT&D. 

Foram identificados 355 teses e dissertações com temáticas arquivísticas. Em alguns

casos, as teses e dissertações foram produzidas por um mesmo autor no mesmo programa.

Assim, esses autores foram contabilizados uma só vez por programa e, dessa forma, chegou-

se a 339 autores distintos, dos quais 289 possuem apenas uma formação. Nesse caso, aquelas

com  maiores  ocorrências  foram arquivologia  –  121  (41,9%),  biblioteconomia  e

biblioteconomia  e  documentação  –  57  (19,7%),  história  –  38  (13,1%) não  foi  possível

identificar a formação a partir da Plataforma Lattes – 18 (6,2%), museologia –  7 (2,4%) e

comunicação social –  6 (2,7%). Para melhor visualização, dispostas em gráfico na Figura 6.

Figura 6 – Áreas de formação dos autores das teses e dissertações com temáticas arquivísticas 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa coletados em out. 2019.
Nota: Dados numéricos arredondados.

Dentre aqueles autores que possuem duas ou mais formações, os quais totalizam 50, a

graduação em arquivologia aparece como uma delas 27 vezes (54%). A biblioteconomia e a

história também aparecem entre as duplas ou triplas formações, com quinze (30%) e quatorze

155  Disponível em: http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/calendario-2020. Acesso em: 27 dez. 2019.
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(28%) ocorrências respectivamente. De forma conjugada, as formações que mais apareceram

foram arquivologia/biblioteconomia, em sete casos e arquivologia/história, seis vezes. 

Dessa forma, considerando o total de autores, com uma ou mais formações, as maiores

incidências  de  graduações  foram  em  arquivologia,  que  aparece  148  (43,7%)  vezes,

biblioteconomia e biblioteconomia e documentação, 72 (21,2%) e história em 52 (15,3%),

organizadas no gráfico disposto na Figura 7.

Figura 7 – Formações mais incidentes dos autores de teses e dissertações com temáticas arquivísticas

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa.
Nota: Dados numéricos arredondados.

Quanto  às  titulações  dos  autores,  foram  identificados  os  mestrados  daqueles  que

produziram teses com temáticas arquivísticas. Foram 75 autores e 74 mestrados analisados,

tendo em  vista que um dos autores pulou direto para o doutorado. Dessa forma,  a maior

concentração de área de mestrado identificada foi em programas denominados ciência(s) da

informação – 48 (64,9%). As demais áreas aparecem com quantitativos iguais ou abaixo de

três ocorrências.

Em  relação  aos  orientadores,  somando-se  os  trabalhos  de  cada  PPGCI,  foram

localizados 153 docentes na análise geral dos trabalhos com temáticas arquivísticas. Foram

subtraídos  21  casos  em  que  o  docente  possui  mais  de  uma  formação  para  uma  análise

posterior das combinações de áreas. 

Assim, em relação aos 132 restantes, as maiores ocorrências foram nas seguintes áreas

– biblioteconomia e biblioteconomia e documentação, 56 (42,4%), história, 23 (17,4%), letras

e formações não identificadas, ambas com seis (4,5%), ciência da computação, cinco (3,7%),

e arquivologia, cinco (3,7%), conforme gráfico exposto na Figura 8 a seguir:
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Figura 8 – Áreas de formação dos orientadores das teses e dissertações com temáticas arquivísticas

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa.
Nota: Dados numéricos arredondados.

Os 21 restantes, haviam se formado em mais de uma área, cabendo destaque para a

biblioteconomia, que aparece em 12 casos (57,1%), história e letras aparecem quatro vezes

cada (19%), e a arquivologia e a ciência da computação com duas (9,5%) ocorrências.

Considerando a existência de, no mínimo, uma formação nessas áreas com maiores

ocorrências,  o  total  geral  dos  153  docentes  ficou  distribuído  da  seguinte  forma  –

biblioteconomia e biblioteconomia e documentação, com 68 (44,4%) casos, história, com 27

(17,6%), ciência da computação, com sete (4,5%) e arquivologia, com sete (4,5%), conforme

pode ser observado na Figura 9 abaixo:

Figura 9 – Áreas de formação mais incidentes dos orientadores de teses e dissertações com temáticas
arquivísticas

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa.
Nota: Dados numéricos arredondados.
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Em relação à titulação dos docentes orientadores, as maiores ocorrências encontradas

nos mestrados cursados foram em ciência(s) da informação, 51 (33,3%), história e história

social, dezenove (12,4%), biblioteconomia e biblioteconomia e documentação, quinze (9,8%),

ciências  da  comunicação  e  comunicação,  treze  (8,5%),  casos  em  que  não  foi  possível

identificar na Plataforma Lattes, nove (5,8%), engearias, sete (4,5%) e educação, com seis

(3,9%), organizadas na Figura 10.

Figura 10 – Áreas de titulação mais incidentes nos mestrados dos orientadores de teses e dissertações
com temáticas arquivísticas

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa.
Nota: Dados numéricos arredondados.

Quanto  às  titulações  de  doutorado  dos  docentes  orientadores,  as  maiores

concentrações de títulos foram em ciência(s) da informação, 53 (34,6%), história e história

social, com dezesseis (10,5%), comunicação e ciências da comunicação, com quinze (9,8%),

educação,  com quatorze (9,1%) e engenharias,  com oito  (5,2%),  conforme organizado na

Figura 11. As demais áreas verificadas apareceram poucas vezes, oscilando abaixo de três

ocorrências.

Figura 11 – Áreas de titulação mais incidentes nos doutorados dos orientadores de teses e dissertações com
temáticas arquivísticas maiores incidências

Fonte:
Elaboração própria com base nos dados de pesquisa.
Nota: Dados numéricos arredondados.
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Cabe aqui relembrar que IBICT/UFRJ e da ECA/USP tiveram, por longos anos, áreas

de concentração em ciência da informação vinculadas aos programas de pós-graduação em

comunicação e comunicação social, conforme abordado na seção secundária 6.2. Tal situação

pode  ser  associada  às ocorrências  das  titulações  dos  docentes  orientadores  nas  áreas  de

comunicação e comunicação social e explicar, em parte, as relações entre tais titulações e as

ocorrências dos trabalhos com temáticas arquivísticas em alguns dos casos. 

Foi  possível  identificar  que  dezessete  orientadores  acumulam maior  quantidade  de

orientações  de  teses  e  dissertações  com  temáticas  arquivísticas  produzidas  nos  PPGCIs

(apêndice C). Das sete instituições às quais se vinculam tais docentes, uma delas não oferta

curso  de  graduação  em  arquivologia.  Sendo  assim,  dezesseis  docentes  (94,11%)  estão

vinculados à PPGCIs em instituições que também ofertam graduações em arquivologia. Outro

ponto que pode ser observado foi a predominância da formação, mestrado e doutorado em

história  entre  aqueles  que  foram  identificados  com  mais  de  dez  orientações  de  teses  e

dissertações com temáticas arquivísticas (apêndice C).

Ainda considerando esse mesmo grupo quanto a suas titulações, especificamente em

relação ao mestrado, as disciplinas com maiores ocorrências foram a história e história social,

com sete (41,2%), e ciência(s) da informação, com quatro (23,5%). Em relação ao doutorado,

seis (35,3%) ocorrências em história e história social e três (1,9%) em ciência da informação.

Os  números  permitem  inferir  a  existência  de  uma  relação  entre  a  elaboração  de

trabalhos com temáticas arquivísticas e a formação e titulação dos docentes orientadores em

biblioteconomia e/ou história e a oferta de curso de graduação em arquivologia na mesma

instituição de origem do PPGCI. 

A relação com a história aparece com mais intensidade quando analisado o perfil dos

dezessete  docentes  com  maior  quantidade  de  orientações  de  trabalhos  com  temáticas

arquivísticas. Os orientadores que ocupam os seis primeiros lugares em termos de quantidade

de orientações desses trabalhos têm o seguinte perfil:

• seis graduações em história;

• três  mestrados  em  história,  dois  em  história  social  e  um  em  biblioteconomia  e

documentação;

• dois doutorados em história, três em história social e um em ciências da comunicação.

Das quatorze instituições que possuem PPGCIs, cinco delas não oferecem curso de

arquivologia. Dessas cinco, somente uma apareceu representada entre os orientadores com

maior  quantidade  de  trabalhos  com  temáticas  arquivísticas.  Neste  caso,  associa-se  a

ocorrência  desse  trabalho  com  o  fato  de  o  docente  ter  formação  em  biblioteconomia  e
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mestrado em história, áreas que aparecem de forma recorrente nas formações e titulações dos

demais orientadores. 

 Ainda em referência a esse grupo, mas em relação ao doutorado, história e história

social também aparecem com mais ocorrências em detrimento de outras áreas, ainda que os

campos de doutoramento sejam mais diversificados em relação aos do mestrado.

No que diz respeito à classificação das temáticas, cabe ressaltar que grande quantidade

dos  trabalhos  apresentaram interface  com  mais  de  uma  das  nove  tipologias  de  pesquisa

apresentados  por  Couture,  Martineau  e  Ducharme  (1999).  Sendo  assim,  as  temáticas

identificadas  nos  trabalhos  serão  apresentadas  pelas  ocorrências  singulares  e  também nos

casos de relacionamento entre as nove tipologias de campos de pesquisa, conforme o quadro

10:

Quadro 10 –Tipologias de campos de pesquisa em arquivística

Campos de pesquisa Descrição do conteúdo

1
Objeto e finalidade da 
arquivística

– Arquivos enquanto objeto de intervenção (informação/documento/
arquivos)
– Finalidade: conservação, acesso, eficácia administrativa etc.
– Utilidade dos arquivos

2 Arquivos e sociedade
– Papel social e lugar do arquivista na sociedade.
– Arquivística, enquanto disciplina.
– Arquivística, enquanto profissão.

3
História dos arquivos e da 
arquivística

– História dos arquivos.
– Desenvolvimento dos princípios e das bases da arquivística.

4 Funções arquivísticas
– Produção, avaliação, aquisição, classificação, descrição, 
conservação e difusão.

5
Gestão dos programas e dos 
serviços de arquivos

– Teoria e prática das organizações.
– Planificação e avaliação dos programas.
– Gestão, marketing e relações públicas.

6 Tecnologias
– Informática aplicada aos arquivos.
– Sistemas de informação, telecomunicações e redes.

7 Suportes e tipos de arquivos
– Arquivos audiovisuais, eletrônicos, iconográficos e textuais.
– Microformas e outros suportes ou tipos de arquivos.

8 Meio profissional dos arquivos156

– Instituições governamentais.
– Instituições de ensino e pesquisa.
– Instituições religiosas.
– Outras instituições.

9
Problemas particulares relativos 
aos arquivos

– Ética.
– Acesso à informação e proteção à vida privada.
– Outros.

Fonte: Couture, Martineau e Ducharme (1999, p. 76, grifo nosso).

A tipologia que mais pode ser identificada isoladamente foi a de número 1,  sobre

objeto e finalidade da arquivística, com 59 trabalhos. Somando os casos em que puderam ser
156 Não considerada, conforme explicação da p. 27.
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identificadas  interfaces  com outras  tipologias,  chega-se  a  139 trabalhos  classificados.  Em

comparação com as demais tipologias, tal resultado parece indicar que há um engajamento em

refletir  sobre os objetos da arquivologia,  em cada caso,  – os arquivos,  os documentos de

arquivo  e  a  informação  arquivística,  além  do  enfoque  em  questões  que  justifiquem  os

arquivos como objeto de intervenção pela investigação e promoção de suas características

utilitárias e finalísticas.

A tipologia de campo de pesquisa 4 pode ser identificada em 27 trabalhos. Logo atrás

da  tipologia  1,  essas  ocorrências  parecem  indicar  haver  uma  maior  preocupação  na

verticalização dos  estudos  das  funções  arquivísticas.  As  ocorrências  de  interface  entre  as

tipologias 4 e 1, dezesseis ocorrências, são sinalizadoras de estudos das funções arquivísticas

associados  à  finalidade  e  utilidade  dos  arquivos,  seja  preservação da  memória,  eficiência

administrativa ou acesso à informação. Refletem também estudos de funções arquivísticas em

relação  aos  distintos  objetos  da  arquivologia.  A interface  da  tipologia  4  com  a  2, dez

ocorrências, parece denotar a importância do estudo das funções arquivísticas na construção

da disciplina arquivística, bem como na formação dos arquivistas.

Ainda  que  com  grande  número  de  outros  trabalhos  identificados  em  interface,  a

tipologia de campo de pesquisa 5 foi uma das que também mais apareceu isoladamente. A

identificação  de  25  trabalhos  parece  indicar  a  preocupação  com  questões  arquivísticas

institucionais locais, já que refere-se à gestão de programas e serviços em organizações. A

interface  mais  verificada  foi  em  relação  à  tipologia  de  campo  de  pesquisa 1,  dezoito

ocorrências.  Os  dois  casos  parecem  traduzir  a  presença  de  estudos  de  caso  e  modelos

aplicados referentes a instituições específicas, com foco no conjunto de práticas para alcance

das  finalidades,  como  conservação,  acesso,  eficácia  administrativa  etc.  (COUTURE;

MARTINEAU; DUCHARME, 1999, p. 76).

Na tipologia de campo de pesquisa 2,  puderam ser identificados  dezoito trabalhos

referentes à arquivística como disciplina e como formação. Essas ocorrências parecem indicar

que,  ainda  que  não ocupe lugar  de destaque no cenário  geral,  a  construção da  disciplina

arquivística, do profissional arquivista e o papel que ele ocupa na sociedade são preocupações

de vários pesquisadores.

Foram identificados  treze trabalhos dentro da tipologia de campo de pesquisa 3. O

quantitativo de trabalhos dessa tipologia em interface com as demais encontrou ocorrências

abaixo de  dez. A falta de projeção dessa tipologia em relação às demais evidencia a baixa

ocorrência  de  pesquisas  que  reflitam  sobre  a  história  da  arquivologia,  seus  princípios  e

fundamentos em detrimento dos demais campos de pesquisa.
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Foi possível verificar que 29 trabalhos poderiam ser agrupados nas tipologias 7 e 4

concomitantemente, o que parece demonstrar ser uma preocupação na área a pesquisa sobre a

variedade  dos  tipos  de  suportes  e  arquivos,  tendo  principalmente como orientação  o

cumprimento das funções arquivísticas.

As tipologias de campos de pesquisa 6 e 4 foram identificadas em conjunto como

interfaces de pesquisa 22 vezes. Esses vínculos podem demonstrar o foco dos trabalhos sobre

o  uso  das  novas  tecnologias  e  a  manutenção  do  acesso  e  preservação  aos  documentos

arquivísticos/informações arquivísticas. Identificadas em interface em  quatorze trabalhos, a

associação das tipologias de campos de pesquisa 6 e 5 parece indicar reflexões sobre o uso

das novas tecnologias para gestão de programas e sistemas de informação. 

A tipologia de campo de pesquisa 9 apareceu poucas vezes, seja isoladamente ou em

interface.
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7 CONCLUSÕES

Nesta dissertação, foi realizado um estudo sobre a pesquisa em arquivologia no Brasil,

tendo como base análise de teses e dissertações com temáticas arquivísticas produzidas nos

programas de pós-graduação em ciência da informação. Para isso, foi necessário investigar as

características disciplinares da ciência da informação para contextualizar as relações com a

arquivologia descritas na literatura das duas áreas. Assim, foi possível identificar as relações

entre a arquivologia e a ciência da informação assentadas no estudo de pesquisas que atestam

seus  entrelaçamentos,  de  vertentes  teóricas  arquivísticas  e  de  vinculações  acadêmico-

institucionais. Tendo em vista o campo empírico escolhido, foi necessário também explicar

como se deu a inserção da arquivologia e da ciência da informação no ambiente da pós-

graduação e qual o estado atual das duas áreas nesse horizonte.

A partir do estudo realizado e dos conceitos eleitos como norteadores, pode-se chegar

a algumas conclusões, ainda que preliminares, por se inserirem no contexto da elaboração de

uma dissertação – o  que,  poeticamente,  poder-se-ia  denominar  de desenlaces  provisórios.

Identificou-se que há distintos entendimentos sobre o conceito de interdisciplinaridade e, por

outro  lado,  autores  que  afirmam o  caráter  interdisciplinar  da  ciência  da  informação  sem

explicitar  sua  fundamentação  conceitual  nem  realizar  uma  análise  e/ou  crítica de  suas

posições face a outras visões. Isso contribui não só para a naturalização de tal característica,

questão identificada por alguns autores, citados ao longo do marco teórico, como afasta a

possibilidade de discussões sobre a sua própria constituição e construção de sua identidade

nos diferentes  contextos  históricos,  sociais  e  culturais,  como identificam  Silva  e  Oliveira

(2017).

Como foi visto, as distintas gradações de relacionamentos disciplinares não possuem

uma definição única e o que entende-se como multidisciplinaridade para um determinado

autor, confunde-se com interdisciplinaridade em outro.  Dada a pluralidade de definições e

entendimentos  de  interdisciplinaridade,  qualquer  tentativa  de  determinar  a  ciência  da

informação como interdisciplinar não pode deixar de passar por uma explicitação de sob qual

ponto de partida se assenta tal afirmação.

Corre-se,  ainda, o  risco,  como  afirma  Fazenda  (1995),  de  que  se  mescle  a

interdisciplinaridade profissional, com a científica e a escolar. O presente trabalho, de maneira

breve, abordou a característica interdisciplinar de uma área do saber, mas também a análise da

produção  de  pesquisas  na  área,  logo,  resultados  do  ensino,  a  partir  dos  produtos  finais

consequentes de tal atividade, as teses e dissertações. Considerando esse conjunto, questiona-
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se: sendo os especialistas da área os responsáveis pelo desenvolvimento das pesquisas e do

ensino de pós-graduação, é possível o exercício de uma interdisciplinaridade científica que

não passe por um trabalho profissional interdisciplinar ou por um ensino interdisciplinar?

Para Japiassu (1976), a verdadeira teoria interdisciplinar passa, entre outras coisas, por

novos  profissionais  capacitados  num  modelo gestado  dentro  de  uma concepção

interdisciplinar, o que implica a necessidade de instituições que ofereçam essa possibilidade

de  capacitação.  Nesse  sentido,  ainda  que  se  apresentem  como  distintas  zonas  de

interdisciplinaridade, como bem explica Fazenda (1995), a teoria e o ensino interdisciplinares

aparecem  imbricados  no  entendimento  de  Japiassu.  Dessa  forma,  como  construir  uma

epistemologia interdisciplinar na ciência da informação sem que seus pesquisadores tenham

sido formados sob essa perspectiva? Citando Japiassu, Fazenda (1995, p. 25) afirma que o

processo interdisciplinar exige uma nova espécie de cientista, o interdisciplinar, o que exige

uma  nova  forma  de  capacitação,  aquela  que  o  torne  participante  do  nascimento  de  uma

consciência e pedagogia. Para isso, prevê instituições preparadas para essa forma diferenciada

de capacitação docente. Logo, não basta afirmar que uma ciência é interdisciplinar se não há

profissionais  formados dentro  dessa  lógica  e  se  as  instituições  não estão  preparadas  para

formar esse tipo de profissional.

A tentativa  de  compreensão da  interdisciplinaridade  da ciência  da informação deu

origem a outras questões  – se a pesquisa é parte fundamental da construção de um campo

científico,  como fazer  com que  a  pesquisa  desenvolvida  a  partir  dos  programas  de  pós-

graduação na área de ciência da informação revele sua constituição interdisciplinar, para além

da  simples  constatação  das  distintas  titulações  dos  docentes  e  da  aceitação  de  diferentes

graduações/titulações em seus editais de seleção de futuros discentes? Seria o caso de rever as

práticas  da  pós-graduação na  área?  Ou o  caso  de  explorar  com maior  ênfase  o  contexto

histórico  em que  nasce  a  ciência  da  informação  para  identificar  o  valor  que  adquire  tal

denominação  no  momento  de  sua  configuração  e  se  ela  se  sustenta?  Se  a  ciência  da

informação é interdisciplinar, por que os mesmos autores que afirmam tal característica ainda

buscam  os  padrões  de  valoração  dos  campos  científicos  como  forma  de  garantir  sua

credibilidade? Seria por medo de uma suposta superficialidade, como consequência da falta

dos  critérios  racionais  e  objetivos?  Se  a  interdisciplinaridade  é  metodologia  e,  portanto,

processo, enquanto característica intrínseca da ciência da informação, ela vem sendo posta em

prática?

 Por mais que se possa ter hoje algumas propostas de colaboração entre áreas do saber,

elas  continuam  inseridas  numa  estrutura  que  privilegia  as  divisões  disciplinares  e



161

hierárquicas.  Entender  e  realizar  a  ciência  da  informação  como  interdisciplinar  requer

repensar sua constituição a partir de um amplo espectro, suas relações disciplinares na história

e  na  academia,  pensar  suas  práticas  de ensino  e  pesquisa e,  num nível  ainda  maior,  sua

essência  e  possibilidades  de  efetivação  de  uma  interdisciplinaridade  num  contexto

universitário que é disciplinar. Não se está falando somente de alteração do dinamismo de

uma disciplina, mas de toda uma configuração estrutural mantida por tantos anos e que faz

parte de um quadro muito maior no qual a ciência da informação está inserida.

Associando a análise do jogo de lutas no campo científico e o papel dos dominantes,

como “aqueles que conseguem impor uma definição de ciência”,  e tendo em vista  que a

interdisciplinaridade na ciência da informação aparece mais como teoria do que prática, a

interdisciplinaridade tende para uma identificação da “ficção oficial”, como propõe Bourdieu

(1983), considerando a eficácia simbólica que tal característica atinge nessa área. 

Como não podem ser dissociadas as questões internas e externas de um campo, ou

seja, as intelectuais e políticas, a ascensão da ciência da informação sob a égide de uma visão

desenvolvimentista e globalizante, ao se perpetuar sob a condição interdisciplinar generalista

e acrítica, parece encaixar-se no que Bourdieu identifica como “funcionalismo” – “interesse

dos dominantes  (de um campo determinado,  ou a  classe dominante do campo de luta  de

classes)  em perpetuar  um sistema que esteja  em conformidade com seus interesses (ou a

função que o sistema preenche para essa classe particular de agentes).” (Bourdieu, 1983, p.

129, grifos no original).

Bourdieu  (1983,  p.  130)  afirma  que  “as  reivindicações  de  legitimidade  tiram sua

legitimidade da  força  relativa  dos  grupos  cujos  interesses  elas  exprimem”.  Logo,  não  há

agente legitimador que não seja ao mesmo tempo interessado nos critérios de julgamento e

nos princípios  de hierarquização.  Se entendermos sobre qual  contexto nasce  a  ciência  da

informação e a serviço de que está vinculada a sua considerada inerente interdisciplinaridade,

pode-se entender que a legitimidade de tal característica advém “da força relativa dos grupos

cujos interesses ela exprime.” (BOURDIEU, 1983, p. 130).

Dessa  forma,  apropriando-se  do  discurso  da  interdisciplinaridade,  pesquisadores  e

instituições estão duplamente imbricados porque ao produzirem conteúdos de manutenção ou

subversão  dessa ideia,  estão  dando visibilidade  à  temática  dentro  da  produção teórica  do

campo, ao mesmo tempo, em que revelam o estado particular de sua tomada de posição no

espaço de lutas em que estão inseridos. 

Nesse campo de lutas, dependendo do prestígio e visibilidade que os pesquisadores da

área  têm,  se  revelará  qual  será  seu  capital  intelectual  e  as  chances  de  manutenção  ou
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subversão  das  estruturas  produzidas  pela  própria  área.  Aqui,  especificamente,  o  capital

intelectual  dos  grandes  pesquisadores  da  ciência  da  informação  no  Brasil  e  seus

entendimentos, sobre a interdisciplinaridade – quanto maior o reconhecimento, maiores as

chances  de  suas  ideias  serem  lembradas  e  citadas.  Sem  esquecer  de  mencionar  que  os

dominantes, maiores detentores de capital intelectual, tendem às estratégias de conservação.

Conforme  pode-se  observar,  há  maior  capital  intelectual  investido  no  sentido  de  uma

conformação interdisciplinar, ainda que carente estudos aprofundados a respeito.

Como campos científicos, como entendido em Bourdieu, não se pode deixar de levar

em consideração que o desenvolvimento de pesquisas arquivísticas no âmbito de programas

de  pós-graduação  em  ciência  da  informação  brasileiros  pressupõe  lutas  e  embates  – da

arquivologia tentando se estabelecer através da pesquisa científica desenvolvida em contato

com outras áreas de conhecimento, e dessa outra área de conhecimento, aqui a ciência da

informação, tentando estabelecer os limites de seus domínios. De um lado, como pressuposto

para  encontrar  espaço  para  sua  institucionalização  enquanto  disciplina  científica  e

desenvolvimento de pesquisas, já que a pós-graduação específica em arquivologia no país

encontra-se limitada a um único programa. De outro, uma área que se diz interdisciplinar, mas

que tem questões a se debruçar no que se refere à sua delimitação epistemológica e construção

teórica, envolvida na problemática da interdisciplinaridade que, não só se constitui a partir

disso,  como  necessita  dessas  relações  de  pesquisa  com  outras  áreas  próximas  para  dar

prosseguimento às reflexões que giram em torno de seu objeto. Nesse sentido, vê-se que as

duas  áreas,  cada  uma  com  suas  questões  urgentes,  se  aproveitam  da  possibilidade  de

compartilhar esse espaço na pós-graduação.

Considerando todos os possíveis motivos expostos,  um olhar sob a constituição da

arquivologia enquanto disciplina revela uma carência que é suprida, em certa parte, por meio

do acolhimento de pesquisas com temáticas arquivísticas no âmbito da pós-graduação em

ciência  da  informação.  Pode  ser  que,  justamente,  nessa  amplitude  de  relacionamentos

disciplinares  que  a  ciência  da  informação  possibilita  por  sua  controversa  identidade

interdisciplinar,  a arquivologia encontre um espaço de construção de pesquisas e diálogos

mais  amplos  em relação  aos  programas  de  pós-graduação  de  outras  áreas,  já  que  lhe  é

reduzida a opção de programas específicos.

Mas isso não se dá sem custos, para ambas. Pinheiro (2007) afirma que as vinculações

acadêmico-institucionais das pós-graduações em ciência da informação refletem a visão da

área no país, bem como exercem influência na concepção acadêmica de tais cursos. Também

sobre a pós-graduação em ciência da informação no Brasil, Miranda e Barreto (2000, p. 288)
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afirmam que a prática de pesquisa é influenciada por injunções conjunturais e, sendo assim,

“[…]  a  Ciência  da  Informação,  fazendo  parte  de  uma  cultura  determinada,  reflete  sua

realidade socioambiental, seu sistema de valores, é influenciada pelas políticas mais gerais

que  regem  a  pesquisa  científica  do  país  [...].”  Assim,  pode-se  inferir  que  essa  abertura

promovida  pelo  entendimento  como  uma  ciência  interdisciplinar,  questionado  por  vários

autores, alarga tanto as fronteiras da ciência da informação, que nessa possibilidade de abarcar

estudos de origens  tão  distintas  que se refiram à informação,  termina  por  distanciá-la  de

reflexões sobre aquilo que propriamente a constitui, de maior atenção teórica sobre si mesma.

Já para a arquivologia, se entendermos que a prática de pesquisa é dependente de sua

infraestrutura, a qual também é estruturante de sua performance (MIRANDA; BARRETO,

2000), pode-se concluir que o desenvolvimento de pesquisas com temáticas arquivísticas em

PPGCIs acaba reforçando o entendimento de sua localização como área subordinada à ciência

da informação. Isso porque, nessa relação, o monopólio do capital científico da ciência da

informação é legitimado pelas agências de fomento brasileiras através da subordinação da

arquivologia  à  ciência  da  informação  nas  TACs,  o  que  também se  reflete  nas  estruturas

acadêmico-institucionais de vinculação dos cursos de graduação em arquivologia.

No entanto, enquanto campos científicos distintos e, por isso, espaços de lutas nos

quais quem mantém o maior capital  científico exerce o domínio,  neste caso,  a ciência da

informação,  é  possível  reconhecer  algumas  rupturas  nesses  padrões  e  aberturas  de  novas

linhas de forças individuais ou institucionais, como ressalta Miranda e Barreto (2000). Um

exemplo disso é o caso da UNIRIO. Enquanto desde a década de 1990, os cursos de pós-

graduação  em  biblioteconomia  e  as  estruturas  acadêmico-administrativas  das  instituições

federais  de  ensino  superior  vêm  passando  por  alterações  em  suas  denominações  de

biblioteconomia para ciência da informação, o programa de pós-graduação em arquivologia,

assim como o de biblioteconomia (mestrado profissional) e o de museologia e patrimônio

(mestrado e doutorado acadêmicos) de tal instituição estão vinculados à estrutura do Centro

de Ciências Humanas e Sociais. 

Parece significativo que o único programa de pós-graduação em arquivologia existente

no Brasil não esteja vinculado a uma estrutura acadêmico-institucional denominada ciência da

informação. Além disso, em contraposição ao cenário de expansão da ciência da informação

no Brasil  nas  últimas  décadas,  chama a atenção as  datas  em que esses  programas foram

recomendados  pela  CAPES,  respectivamente,  2012,  2011  e  2006.  Diante  do  cenário

apresentado, tais emergências no campo dos relacionamentos disciplinares entre essas áreas

podem se constituir em objeto para análises futuras.
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Apesar  das  características  de  elementos  comuns  às  áreas,  o  desenvolvimento  de

pesquisas  em  arquivologia  no  âmbito  de  programas  de  pós-graduação  em  ciência  da

informação precisa ser entendido para além de possíveis questões interdisciplinares. Precisam

ser consideradas questões institucionais (vinculação na estrutura das universidades), as quais

podem ser um reflexo do entendimento da CAPES a partir  da TAC, e como condição de

possibilidade para o desenvolvimento de pesquisas em arquivologia num cenário em que a

pós-graduação stricto sensu na área é restrita.

Tais  constatações  nos  revelam  a  necessidade  de  maiores  estudos  da  constituição

epistemológica tanto da ciência da informação, quanto da arquivologia.  Também sugerem a

necessidade  de  estudos  de  medição  de  interdisciplinaridade  que  perpassem  a  linha  das

análises de citações e referências e se aprofundem, pois, enquanto área que depende quase que

exclusivamente de programas de pós-graduação de outras disciplinas para a elaboração de

suas pesquisas. Cabe lembrar que  a adoção de referências  teóricas  dos programas a que os

trabalhos se vinculam torna-se uma condição para seu enquadramento,  desenvolvimento e

adequação às linhas de pesquisa e áreas de concentração a que se subordinam.

Assim, quando se considera a complexidade e as críticas que envolvem tal conceito, os

distintos posicionamentos teóricos acerca de tal característica na ciência da informação, os

lugares  que  a  arquivologia  ocupou/ocupa  nas  mandalas  interdisciplinares  da  ciência  da

informação,  a  ausência  de  sua  citação,  em muitos  casos,  como disciplina  relacionada  ao

espectro da interdisciplinaridade na ciência da informação, além das questões históricas e

políticas que parecem contribuir para sustentar o lugar de subordinação da arquivologia a essa

área, a relação interdisciplinar que poderia ser considerada, nesse contexto, é a do tipo linear

ou cruzada, de acordo com as definições de Japiassu (1976). 

Nesse tipo de interdisciplinaridade, as disciplinas permutam informações, mas não há

reciprocidade.  Enquanto  reconhecidas  como  auxiliares,  as  disciplinas  que  fornecem

informações a outra se mantêm numa relação de dependência ou subordinação, lugar em que a

arquivologia é colocada em relação à ciência da informação em muitos casos. Diante de todas

as críticas apresentadas à interdisciplinaridade,  são necessários estudos mais aprofundados

que possam verificar tais características a fim de que ela possa ser, de fato, afirmada. 

Em  consonância  com  os  autores  que  entendem  a  arquivologia  e  a  ciência  da

informação como campos distintos, de mesmo nível hierárquico, como áreas que nitidamente

possuem subáreas de interesses comuns, aliando-se a isso a falta de estudos mais profundos

que permitam identificar como se daria a interdisciplinaridade entre elas, infere-se que o tipo

de  relacionamento  disciplinar  entre  a  arquivologia  e  a  ciência  da  informação  pode  ser
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entendida sob características do tipo pluridisciplinar, de acordo com conceito explicado por

Japiassu (1976)  – as disciplinas são agrupadas de modo a se fazer ver suas relações, todas

estão no mesmo nível e trata-se de relações de cooperação, e não coordenação.

O  levantamento  realizado  não  teve  o  intuito  de  verificar  a  possibilidade  de  um

relacionamento interdisciplinar entre a arquivologia e a ciência da informação, pois concorda-

se  com Silva  e  Oliveira  (2017)  que  tal  tipo  de  estudo  não se  constitui  como arcabouço

metodológico para encerrar essa questão. Abordar a interdisciplinaridade, e demais tipos de

relações disciplinares, foi um recurso necessário para auxiliar na compreensão dos motivos

que poderiam explicar as constatações de que a pesquisa em arquivologia é desenvolvida, em

sua maioria, nos PPGCIs.

Dentre os 355 trabalhos identificados, somente onze (3,1%) foram produzidos antes

dos anos 2000, considerando ainda que não foi possível identificar nenhuma produção na

década de 1980, além da ausência de registros de trabalhos em alguns anos da década de

1990. Ainda que o acesso às produções dos PPGCIs tenha sido parcial,157 foi possível verificar

um aumento progressivo  na produção de teses  e  dissertações  com temáticas  arquivísticas

desenvolvidas nesses programas a partir dos anos 2000, com ocorrências encontradas, e em

crescimento, em todos os anos.

Esse quadro revela não só que a pesquisa científica em arquivologia está em expansão,

como  também  que  a  demanda  por  espaços  de  pesquisa  em  arquivologia  existe,  o  que

comprova a construção/reafirmação de seu processo de institucionalização enquanto campo

científico. Tal situação pode ser justificada pelo aumento do total de cursos de graduação nos

últimos anos, conforme visto na seção 5, já que quase metade dos autores dos trabalhos com

temáticas  arquivísticas  identificados  na  seção  6  possuem  formação  em  arquivologia.  A

biblioteconomia, a biblioteconomia e documentação e a história foram áreas que apareceram

logo a seguir no quantitativo total de graduações.

No  que  se  refere  à  formação  dos  orientadores,  mais  de  40%  das  graduações

identificadas  foram  em  biblioteconomia  e  biblioteconomia  e  documentação,  seguida  da

história, ciência da computação e arquivologia. A diferença de lugar que ocupa a formação em

arquivologia no caso dos autores e dos orientadores parece sugerir a falta de reciprocidade

entre as áreas, tal qual como explicado em Japiassu (1976) logo acima. Isso vai ao encontro

157 Conforme exposto na seção secundária 2.2 Considerações metodológicas: dificuldades e limitações, as dificuldades estão
ligadas à impossibilidade de gerar listagens com o resultado da pesquisa, à inexistência de agrupamento dos trabalhos em
coleções, à impossibilidade de busca por critérios como data, por exemplo, à  duplicidade de estruturas de agrupamento
dos trabalhos, à  duplicação e triplicação dos registros, à adoção de diferentes critérios na inserção das dos trabalhos nos
repositórios, entre outros.
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da afirmação de Jardim (2015) sobre a não sinalização dos diálogos entre essas duas áreas na

estrutura da pós-graduação.

Na  identificação  das  áreas  dos  mestrados  dos  autores  de  teses  com  temáticas

arquivísticas, as que mais apareceram, além da ciência da informação, foram biblioteconomia,

biblioteconomia  e  documentação  e  história,  assim  como  na  graduação.  Isso  sugere

possibilidades de interlocuções disciplinares dessas áreas com a arquivologia que podem se

constituir em objetos de pesquisa a serem explorados. 

A formação em arquivologia  e  o  grande quantitativo  de  mestrados  em ciência  da

informação  dos  autores  dos  trabalhos  com  temáticas  arquivísticas  parecem  dever-se  a

questões já abordadas, como a carência de programas de pós-graduação na área, por exemplo,

que fazem com que aqueles graduados em arquivologia que queiram desenvolver trabalhos

com  temáticas  arquivísticas  procurem  programas  que  os  aceitem.  No  caso  da  grande

ocorrência de formações em biblioteconomia e da biblioteconomia e documentação, associa-

se à estreita ligação à origem e desenvolvimento da ciência da informação, incluindo sua

trajetória no contexto brasileiro, além da proximidade de vínculos acadêmico-institucionais,

que permitem o contato dos formados nessas graduações com questões pertinentes ao campo

de estudo arquivístico. Pode-se, também, creditar tal situação ao fato de haver bibliotecários

trabalhando em arquivos ou como arquivistas.

Na identificação das  áreas  dos  mestrados dos  orientadores,  as  maiores  ocorrências

foram  em  ciência  da  informação,  história  e  história  social  e  biblioteconomia  e

biblioteconomia  e  documentação,  nessa  ordem.  Nas  áreas  de  doutorado,  as  maiores

ocorrências ficaram com a ciência da informação, história e história social, comunicação e

ciências da comunicação e educação. No entanto, quando analisado o perfil dos docentes com

maior  quantidade  de  orientações  de  trabalhos  com  temáticas  arquivísticas  nos  PPGCIs,

verifica-se a predominância da graduação, mestrado e doutorado em história e/ou história

social.  Considerando a trajetória de relacionamento e proximidade entre essas duas áreas,

pode-se inferir que o incremento no quantitativo de trabalhos com temáticas arquivísticas têm

relação direta com a formação de seus autores e orientadores no âmbito dos PPGCIs.

De modo geral,  acredita-se que  a  frequência de  formações  em história,  tanto  para

autores, como para orientadores, esteja associada à arquivologia, como reconhecimento de

uma  relação  dialógica  entre  os  arquivos  e  a  pesquisa  histórica.  Contribui  para  esse

entendimento  o  não  aparecimento  da  história  como  disciplina  relacionada  à  ciência  da

informação, conforme autores abordados na seção 4. Pode-se relacionar também com o fato
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de muitos profissionais com formação em história terem trabalhado em arquivos ou como

arquivistas, principalmente em instituições arquivísticas voltadas para a fase permanente. 

Quanto às temáticas dos trabalhos, a alta predominância de estudos sobre o objeto e a

finalidade arquivística no âmbito dos PPGCIs parece espelhar  as  abordagens teóricas que

pressupõem o deslocamento do objeto da arquivologia para a informação arquivística. Nesse

sentido,  constituem-se  em  fator  de  apuração  da  movimentação  epistemológica  que  vem

ocorrendo na área nas últimas décadas e alinham-se à afirmação de Schmidt (2012, p. 66)

sobre  a  sustentação  do discurso  informacional  na  arquivologia  ter  fundamentalmente  sua

promoção nos estudos originados nos PPGCIs.

Nesse  sentido,  seria  interessante  a  realização de  pesquisa  mais  específica sobre  o

objeto  da  arquivologia  a  partir  das  teses  e  dissertações com  temáticas arquivísticas

desenvolvidas nos PPGCIs, um recorte mais vertical  do levantamento aqui realizado. Isso

porque existem correntes que abordam o documento como objeto de estudo, como o caso do

movimento  neodocumentalista,158 sendo  esse  também mais  um  caminho  de  aproximação

possível entre as áreas da arquivologia e da ciência da informação.

Sem a pretensão de demarcar  uma explicação única e  definitiva,  assumir  o  objeto

informação  como  orientador  dos  investimentos  intelectuais  na  área  da  arquivologia,

deslocando seu objeto em direção a um domínio mais prestigioso,159 segundo a hierarquia

social  dos  objetos  explicada  por  Bourdieu  (2007),  pode  ser  entendido  como  fator  que

aumentaria as possibilidades de lucro material  e simbólico não só da área,  como de seus

pesquisadores.  Citando  Roszak  (1988),  Freitas  (2001,  p.  26)  destaca  ainda  que  “o  papel

estratégico  da  informação  nesse  enunciado  é  determinante  para  que  os  profissionais  da

informação o adotem, colaborando para o marketing profissional.” 

Com base nisso, entende-se que a reflexão e as implicações das distintas definições de

informação como objetos da arquivologia160 parecem resultar da permeabilidade da área ao

discurso  da  contemporaneidade,  não  só  por  sua  inserção  nessa  esfera,  como  por

vislumbramento  da  possibilidade  de  habitar  novos  espaços,  fazer  novas  conexões  e,  até

mesmo, ganhar maior visibilidade. Acrescenta-se ainda a consideração da possibilidade de

158 “O movimento neodocumentalista surge com a intenção de compreender como se configura essa nova realidade, na qual
o meio físico e o digital coexistem e se faz necessário identificar sua relação para ser viável a conceituação do que e um
documento, fazendo uso do suporte teórico da Documentação clássica. Essa corrente de pensamento emerge de diferentes
contextos, porém com objetivos similares, por essa razão também ha uma diversificação no termo pela qual e nomeada.
Neodocumentalista, neo-documentacao e redocumentarizacao são os termos que aparecem nas publicações encontradas
sobre este movimento.” (RODRIGUES; BATISTA, 2020, p. 37).

159 “A oposição ente o prestigioso e o obscuro que pode dizer respeito a domínios de gêneros, objetos e formas (mais ou
menos ‘teóricos’ ou ‘empíricos’ de acordo com as taxonomias reinantes), é produto da aplicação de critérios dominantes
que determinam graus de excelência no interior do universo das práticas legítimas.” (BOURDIEU, 2007, p. 36)

160 Informação orgânica, process-bound information e informação social, conforme Quadro 5, localizado na p. 78.
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que, no Brasil, o olhar para essa área a partir da ciência da informação também possa ter

contribuído para amplificar a ressonância de tais vertentes, tendo em vista o defasado quadro

da pós-graduação na arquivologia e as vinculações acadêmico-institucionais.

Não  se  pode  negar  que  o  desenvolvimento  de  tais  vertentes  na  arquivologia  é

influenciado e tem relação direta com a construção do saber arquivístico no contexto em que a

valorização da informação está atrelada “[...] a um espectro ideológico que instrumentaliza a

informação e o conhecimento [...], atribuindo-lhes um caráter utilitarista, sempre apoiado pelo

crescente desenvolvimento das TIC's.” (JAPIASSU, 2012, p. 27). E, dessa forma, a finalidade

e a utilidade dos arquivos também se tornam objetos de maior reflexão sob essa perspectiva.

A baixa ocorrência de trabalhos que pudessem ser identificados nos campos relativos

aos problemas particulares referentes aos arquivos e à história dos arquivos e da arquivística

(inferior a dez ocorrências) revela a carência de análises sobre questões ético-profissionais, de

acesso à informação no âmbito da arquivologia e da história dos arquivos e dos princípios e

bases dessa disciplina, indicando que há uma zona de temáticas intrínsecas e essenciais que

são  muito  pouco  exploradas  nos  trabalhos  com  temáticas  arquivísticas  produzidos  nos

PPGCIs.

Ainda  que  não  estivesse  no  escopo  da  pesquisa,  no  levantamento  uma  questão

específica  se  fez  presente.  Verificou-se  que  teses  e  dissertações  produzidas  enquanto  os

programas  eram  denominados  como  da  área  de  biblioteconomia,  estão  referenciadas  no

Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES como programa de pós-graduação em ciência da

informação.  Juntando-se  a  isso  as  progressivas  alterações  da  nomenclatura  das  estruturas

acadêmico-institucionais de biblioteconomia para ciência da informação, pode-se inferir que

está ocorrendo um apagamento da biblioteconomia. A substituição da biblioteconomia pela

ciência da informação nas referências das teses e dissertações repercute na perda da memória

da  construção dessa  disciplina  e  dos  programas  de pós-graduação específicos  dessa área.

Como consequência, ao mesmo tempo em que ocorre uma ampliação da memória da ciência

da informação no Brasil.

Destaca-se ainda que a disponibilização parcial das teses e dissertações no Catálogo de

Teses  e  Dissertações  da  CAPES,  nos  repositórios  institucionais  e  nas  bibliotecas  digitais

consultadas  é  reveladora  de  um  apagamento  de  parte  da  história  das  instituições  que

ofereceram esses  programas,  assim como da pós-graduação em ciência  da informação no

Brasil e da própria disciplina ciência da informação, uma vez que inviabiliza o acesso à parte

das pesquisas dessa área, pensadas e produzidas na pós-graduação ao longo dos anos. Assim,

o imperativo de tornar acessível o grande volume de produções científicas, questão que faz
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parte das origens de nascimento da ciência da informação, é uma necessidade que permanece

nos dias atuais.

O  caminho  percorrido  permitiu  compreender  as  distintas  formas  com  que  a

arquivologia e a ciência da informação podem se relacionar disciplinarmente, mas, acima de

tudo, entender que essas relações não estão dadas e que os conceitos precisam estar bem

definidos no labor científico. Permitiu também visualizar os perfis dos autores e orientadores,

as  temáticas  mais  abordadas  nos  trabalhos  com temáticas  arquivísticas  desenvolvidos  no

PPGCIs e o aumento do quantitativo de pesquisas em arquivologia circunscritas nesse espaço.

Espera-se  que  este trabalho  realizado  possa  auxiliar  outros  pesquisadores,  trazer

questionamentos e, ou ainda, principalmente,  contribuir para a ocorrência de mais trabalhos

com olhares voltados para o desenvolvimento, visibilidade e fortalecimento da pesquisa em

arquivologia no Brasil.
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APÊNDICE A – Trabalhos com temáticas arquivísticas localizados no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e nos repositórios
institucionais (RIs) ou bibliotecas digitais institucionais (BDs) 

UFC

N. Ano Tipo Título Autor Orientador(a)
Local 

CT&D RI

1 1 2019 D
A representação e a recuperação da informação: bases, diálogos e

contribuições para o fazer arquivístico
Silva, Dacles Vágner da Souza, Osvaldo de - x

UFSCar

N. Ano Tipo Título Autor Orientador(a)
Local 

CT&D RI

2 1 2018 D
Linked Open Data em coleções de patrimônio cultural: aspectos da

representação da informação para Humanidades Digitais
Ninin, Débora Marroco Simionato, Ana Carolina  x x

3 2 2018 D
Records in contexts - a conceptual model for archival description

(RiC-CM): análise da proposta de um padrão internacional
integrado de descrição arquivística

Moraes, Humberto Antônio Ribas Zafalon, Zaira Regina  x x

UFPA

N. Ano Tipo Título Autor Orientador(a)
Local 

CT&D RI

4 1 2019 D
Representação arquivística: o papel do CIA e do CONARQ para o

desenvolvimento de políticas de descrição 
Martins, Wanessa Rodrigues 

Barros, Thiago Henrique
Bragato

- x

UEL

N. Ano Tipo Título Autor Orientador(a)
Local 

CT&D BD

5 1 2014 D
A abordagem da análise de domínio na organização e representação

do conhecimento em arquivística
Suenaga, Cynthia Maria Kiyonaga

Cervantes, Brígida Maria
Nogueira

x x
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6 2 2014 D
A aplicação do modelo RDF na descrição arquivística: em foco a

norma ISAD (G)
Souto, Diana Vilas Boas Catarino, Maria Elisabete x x

7 3 2015 D
O documento fotográfico na organização do conhecimento: o

processo de transcodificação na classificação arquivística
Souza, Andrea do Prado Albuquerque, Ana Cristina de x x

8 4 2015 D
Materialidade da informação no contexto dos ambientes

informacionais digitais e os impactos na arquivologia nas
conjunturas da preservação digital

Fernal, Alexandre Franklin, Benjmin Luiz x x

9 5 2017 D
Gênese documental de álbuns fotográficos escolares: entre avanços

e ausências
Santos, Cristina Ribeiro dos Albuquerque, Ana Cristina x x

10 6 2017 D
A organização da informação no prontuário acadêmico em

instituições de ensino superior
Turi, Fábio Rogério

Lunardelli, Rosane Suely
Álvares

x x

11 7 2017 D
A organização do conhecimento sensível sob a ótica da

arquivologia: um estudo de caso na Embrapa Soja
Freitas, Lidiane Marques Albuquerque, Ana Cristina x x

12 8 2017 D
Organização e representação do conhecimento na arquivística:

abordagens para construção de tesauros funcionais
Alencar, Maíra Fernandes

Cervantes, Brígida Maria
Nogueira

x -

13 9 2017 D
 Gestão do conhecimento: análise das competências necessárias para

sua aplicação no Arquivo da Justiça do Trabalho de Londrina
Ramirez, Diana Marcela Bernal Molina, Letícia Gorri x x

UFPE

N. Ano Tipo Título Autor Orientador(a)
Local

CT&D RI

14 1 2011 D
Registros de marcas da Junta Comercial do Estado de

Pernambuco: um olhar semântico para a organização de um acervo
histórico

Araújo, Ana Cláudia Gouveia Silva, Fábio Mascarenhas e x x

15 2 2011 D
Aplicações de certificação digital no Recife: perspectivas em

ciência da informação
Dorneles, Sanderson Lopes Corrêa,  Renato Fernandes x x

16 3 2011 D O microfilme e o digital: as duas faces da preservação Soares, Sandra Maria Verissimo
Azevedo Netto, Carlos Xavier

de 
x x
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17 4 2013 D
A análise tipológica como subsídio para construção de vocabulário

controlado: o caso do juízo de órfãos do Recife (1824-1889)
Cunha, Monica Maria de Padua

Souto da
Silva, Fábio Mascarenhas e x x

18 5 2014 D
Análise de risco e preservação digital: uma abordagem sistêmica

na rede memorial de Pernambuco
Tavares, Aureliana Lopes de

Lacerda
Lima, Marcos Galindo x x

19 6 2014 D
Aspectos memoriais existentes nos retratos dos reitores da

Universidade do Recife/Federal de Pernambuco (1946-1971)
Santos, Ana Claudia de Araujo Pinto, Lourival Pereira x x

20 7 2014 D
Informação, história e memória: uma análise da epistolografia do

Padre Cícero (1877-1934)
Marinho, Rosana Pereira Bufrem, Leilah Santiago x -

21 8 2015 D
Memória das lutas no campo: gestão dos fluxos de informação

memorial em Pernambuco
Santos, Valeria José Silva Lima, Marcos Galindo x x

22 9 2015 D
O Instituto de Arte Contemporânea da UFPE em suas práticas

documentais de acervos contemporâneos
Nascimento, Cintia Maria

Rodrigues do
Verri, Gilda Maria Whitaker x x

23 10 2015 D
Reflexões em torno da criação de arquivos memoriais: o acervo do

exílio de Miguel Arraes
Cunha, Maria Falcão Soares da

Oliveira, Maria Cristina
Guimarães 

x x

24 11 2016 D
Análise do potencial informacional do acervo documental da área
de engenharia de estudos e projetos civis de geração de energia

elétrica na Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF)
Souza, Paulo Nery de Presser, Nadi Helena x x

25 12 2016 D
Preservação da memória nas igrejas e instituições protestantes

centenárias na Cidade do Recife
Silva Junior, Josias Machado da Verri, Gilda Maria Whitaker x x

26 13 2016 D A memória e o sistema: o governo da informação em Pernambuco Soares, Rafael Bezerra Lima, Marcos Galindo x x

27 14 2016 D
Memória da ciência e da tecnologia: preservação do patrimônio

cultural brasileiro
Grimaldi, Stphanie Sa Leitao

Miranda, Májory Karoline
Fernandes de Oliveira 

x x

28 15 2017 D A rede memorial: a preservação e o acesso em Pernambuco Alencar, Thalyta Cavalcante Lima, Marcos Galindo x x

29 16 2017 D
Lembranças e esquecimentos: aspectos contributivos das

instituições-memória na sua preservação e na construção da
identidade cultural da cidade de Igarassu - PE

Cunha Junior, Moaci Vilarino da
Oliveira, Maria Cristina

Guimarães
x x

30 17 2018 D
A contribuição do acervo do hospital psiquiátrico Ulysses

Pernambucano para estudos memorialísticos relacionados á saúde
Ribeiro, Suellen Conceicao

Correia, Anna Elizabeth
Galvão Coutinho

x x
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31 18 2019 D
Gestão da Informação aplicada aos processos de trabalho do

IBAMA
Torres, Mônica Rejane de Lira

Clemente
Presser, Nadi Helena - x

32 19 2019 D Vontade de memória: Manoel de Oliveira Lima, 1912-1928 Widener, Henry Granville Lima, Marcos Galindo - x

 UFF

N. Ano Tipo Título Autor Orientador(a)
Local

CT&D RI/UFF RI/IBICT

33 1 2006 D
O ensino da preservação documental nos cursos de
arquivologia e biblioteconomia: perspectivas para

formar um novo profissional
Beck, Ingrid

Fonseca, Maria Odila
Kahl

x - -

34 2 2006 D
O usuário como agente no processo de transferência dos

conteúdos informacionais arquivísticos
Oliveira, Lucia Maria Velloso

de
Jardim, José Maria x - -

35 3 2007 D
O uso de normas arquivísticas no Estado brasileiro: uma

análise do Poder Executivo Federal
Indolfo, Ana Celeste Jardim, José Maria x - -

36 4 2007 D
Aplicabilidade do gerenciamento eletrônico de

documentos – GED no âmbito da Embrapa Meio
Ambiente

Conceição, Alexandre Rita da
Fonseca, Maria Odila

Kahl
x - -

37 5 2008 T
A preservação da informação arquivística

governamental nas políticas públicas do Brasil
Silva, Sérgio Conde de Albite Jardim, José Maria x - -

38 6 2009 D
Zonas interdisciplinares entre a arquivologia e a ciência

da informação: cartografia das práticas discursivas
Silva, Welder Antônio

Gómez, Maria Nélida
González de 

x - -

39 7 2009 D
A noção de informação arquivística na produção de

conhecimento em arquivologia no Brasil (1996 - 2006)
Silva, Eliezer Pires da

Fonseca, Maria Odila
Kahl

x - -

40 8 2011 D
Arquivos de interesse público e social: a atuação do

Conselho Nacional de Arquivos
Silva, Wystercley Marins da Jardim, José Maria x x -

41 9 2011 D
Produção de conhecimento em arquivologia sob a égide

dos programas de pós-graduação em ciência da
informação

Costa, Alexandre de Souza Jardim, José Maria x x -
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42 10 2011 D
Estratégias e possibilidades dos arquivos pessoais frente
aos novos usos dos documentos arquivísticos: o arquivo

Darcy Ribeiro
Vogas, Ellen Cristine Monteiro Jardim, José Maria x x

-

43 11 2012 D
 A preservação de programas televisivos brasileiros em

formato digital: um estudo de caso
Gomes, Ester de Albergaria

Silva, Sérgio Conde de
Albite

x x -

44 12 2012 D

Elementos de identificação de tipologia documental para
a gestão de documentos: estudo de modelos

metodológicos a partir da literatura arquivística da
Espanha e do Brasil

Thomé, Raquel Torres Rodrigues, Ana Célia x x -

45 13 2012 D
A noção de identificação na literatura arquivística na

Espanha e no Brasil nas décadas de 1980-1990
Penha, Noemi Andreza da Rodrigues, Ana Célia x x -

46 14 2012 D
A preservação da organicidade da informação

arquivística
Nascimento, Luana de Almeida

Silva, Sérgio Conde de
Albite

x x -

47 15 2012 D
Identificação de tipologia documental como

metodologia para organização de arquivos de arquitetura
Viana, Cláudio Muniz Rodrigues, Ana Célia x x -

48 16 2013 D
Mapeamento de fluxos documentais como elemento de

identificação arquivística no âmbito da gestão de
documentos

Bueno, Danilo André Rodrigues, Ana Célia x x -

49 17 2013 D

O arquivo fotográfico ilustrativo dos trabalhos
geográficos de campo do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE): proposta de uma matriz
para análise documentária da paisagem

Capone, Vera Lúcia Punzi
Barcelos

Cordeiro, Rosa Inês de
Novais

x x -

50 18 2013 D
Diplomática para a padronização da produção

documental: contribuições para o programa de gestão de
documentos do estado do Rio de Janeiro 

Castro, Carla Regina Petrópolis
Vieira de

Rodrigues, Ana Célia x x -

51 19 2013 D
Identificação de tipologia documental como parâmetro

para classificação em arquivos universitários
Mello, Sílvia Lhamas de Rodrigues, Ana Célia x x -

52 20 2014 D A institucionalização de arquivos pessoais na fundação
Oswaldo Cruz: o processo de aquisição dos arquivos de

Borges, Renata Silva Marañon, Eduardo Ismael
Murguia 

x x -
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Cláudio Amaral e de Virgínia Portocarrero  

53 21 2014 D Os direitos humanos, a UNESCO e os arquivos Ferro, Carolina Martins
Marañon, Eduardo Ismael

Murguia
x x -

54 22 2014 D

Os cinejornais da agência nacional no Sistema de
Informações do Arquivo Nacional (SIAN) e no Portal

Zappiens: contribuições para análise, descrição e
representação arquivística da informação

Neto, Antônio Laurindo Dos
Santos

Cordeiro, Rosa Inês de
Novais

x x -

55 23 2014 D
Gestão de documentos e transparência dos atos públicos:

um estudo de caso sobre os processos de licitação da
Universidade Federal Fluminense

Silva, Isabela Costa da
Oliveira, Lúcia Maria

Veloso
x x -

56 24 2014 D
Os efeitos da lei de acesso à informação na gestão das

informações arquivísticas: caso da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro

Carvalho, Priscila Freitas de
Cianconi, Regina de

Barros
x x -

57 25 2015 D
Efeitos da lei de acesso à informação: empregabilidade

de arquivistas no setor público federal
Costa, Ubirajara Carvalheira

Lima, Márcia Heloísa
Tavares de Figueredo 

x x -

58 26 2016 D
Álbuns de família: um estudo sobre as suas

características como registro privado e acesso público
nas unidades de memória e informação

Silva, Ana Cláudia Felipe da
Cordeiro, Rosa Inês de

Novais
x x -

59 27 2016 D
Da “mão sem dono” ao sujeito arquivista: o tema da

leitura/interpretação na arquivologia atual
Araújo, Vanina dos Reis Freitas, Lídia Silva de x x -

60 28 2016 D
Gestão de documentos e arquivos no poder executivo

estadual brasileiro: estudo de identificação das políticas,
programas e instrumentos metodológicos

Oliveira, Anna Beatriz Castro e Rodrigues, Ana Célia x x -

61 29 2017 D O CPDOC JB, arquivo e lugar de memória Amaral, Roberta Valle do
Oliveira, Lúcia Maria

Veloso
x x -

62 30 2017 D
Usos e apropriações da memória: documentos

arquivísticos em centros de memória do judiciário
federal brasileiro

Japiassu, Rodrigo Costa
Fonseca, Vitor Manoel

Marques da
x x -
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63 31 2017 D
Carta de amor: o documento de arquivo e os códigos
sociais na segunda metade do século XIX e início do

XX
Costa, Camila Mattos da

Oliveira, Lúcia Maria
Veloso

x x -

64 32 2018 D

A política nacional de arquivos públicos e privados sob
a ótica de novos acontecimentos: a I Conferência

Nacional de Arquivos e o Plano Nacional Setorial de
Arquivos

Cerqueira, Geneviewe da Cruz
de

Oliveira, Lúcia Maria
Veloso

x x -

65 33 2018 D
Identificação arquivística como parâmetro de boas
práticas na seção de finanças do Colégio Pedro II

Barreto, Camila Veloso Rodrigues, Ana Célia x x -

66 34 2018 D
Identificação arquivística como base do programa de

gestão de documentos da Defensoria Pública do Estado
de São Paulo (PGD-DPESP)

Almeida, Rafaela Augusta de Rodrigues, Ana Célia x x -

67 35 2018 D

A institucionalização do arquivo na assessoria jurídica
do serviço de apoio às micro e pequenas empresas no
estado do Rio de Janeiro – SEBRAE/RJ: a gestão de

documentos como proposta

Soares, Verônica Fernandes
Oliveira, Lúcia Maria

Veloso x x -

68 36 2018 T
Um estudo sobre o princípio da ordem original em

arquivos pessoais
Macêdo, Patricia Ladeira

Penna
Oliveira, Lúcia Maria

Veloso
x -

-

69 37 2018 D

Do estudo da gênese documental aos metadados:
identificação arquivística como contribuição

metodológica para a implantação do sistema eletrônico
de informações (SEI) na Universidade Federal

Fluminense

Mendonça, Roberta Pimenta da
Cruz

Rodrigues, Ana Célia x x -

70 38 2019 D
Identificação de documentos de arquivo no contexto da

gestão de documentos no Brasil
Faben, Alexandre Rodrigues, Ana Célia - x -

71 39 2019 D
Análise do modelo conceitual do SIGAD a partir de

princípios da ontologia de fundamentação UFO
Santos, Wellington Lira dos 

Campos, Maria Luíza de
Almeida

- x -

UFPB-JP
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N. Ano Tipo Título Autor Orientador(a)
Local 

CT&D RI

72 1 1999 D
Politica do Silêncio. O Sistema de Arquivos do Estado de

Pernambuco
Melo, Josemar Henrique de Silva, Sílvia Cortez x -

73 2 2008 D
Dimensões metacognitivas no comportamento de busca de

informação: estudo de usuário no Arquivo Público do Estado do
Maranhão (APEM)

Barros, Dirlene Santos Neves, Dulce Amélia de Brito x x

74 3 2010 D
Arquivo literário José Lins do Rego: lugar de memória e

informação
Souto, Geane de Luna Silva, Olga Maria Tavares da x -

75 4 2010 D
Arquivos Judiciários: uma proposta de organização do acervo de

caráter permanente
Fontes, Patrício da Silva Neves, Dulce Amélia De Brito x x

76 5 2011 D
Arquivos e informação: os caminhos da gestão de documentos na

Universidade Federal da Paraíba
Amorim, Ana Andrea Vieira

Castro de
Freire, Gustavo Henrique de

Araújo 
x x

77 6 2011 D
Acesso e Memória: a informação nos arquivos das Arquidioceses

da Paraíba e de Olinda/Recife
Queiroz, Anna Carla Silva de Lima, Marcos Galindo x x

78 7 2012 D
Memória exercitada: o direito de acesso a informação no âmbito

dos arquivos permanentes 
Souza, Rosilene Paiva Marinho

de
Oliveira, Bernardina Maria

Juvenal Freire
x -

79 8 2012 D
Rede humana de relações: relações de sociabilidade a partir do

acervo fotográfico de José Simeão Leal
 Barros, Kelly Cristiane Queiroz Azevedo Netto, Carlos Xavier x x

80 9 2012 D
Memória arquivada: produção literária/científica do Núcleo de

Documentação e Informação Histórica Regional NDIHR (1976-
1990)

Morais, Laudereida Eliana
Marques 

Ramalho, Francisca Arruda x x

81 10 2013 D
Ciência como técnica ou técnica como ciência: nas trilhas da

arquivologia e seu status de cientificidade
Silva, Luiz Eduardo Ferreira da Neves, Dulce Amélia De Brito x x

82 11 2013 D
Fontes iconográficas e memória afrocêntrica: análise da

informação étnico-racial a partir do ensaio fotográfico Engenhos e
Senzalas

Santos, Thaís Helen do
Nascimento

Aquino, Mirian de
Albuquerque

x x

83 12 2014 D Usuários da informação jurídica: quem são e como funciona o Andrade, Wendia Oliveira de Neves, Dulce Amélia De Brito x x
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fluxo informacional no Arquivo da Justiça Federal da Paraíba
(JFPB) 

84 13 2015 D
Política de informação arquivística na Universidade Federal Rural

do Semiárido: a lei de acesso à informação
Lima, João Carlos Bernardo de Garcia, Joana Coeli Ribeiro x x

85 14 2015 D
Representação da informação arquivística: uma proposta para o

arquivo histórico Waldemar Duarte
Dantas, Célia Medeiros Ferneda, Edberto x x

86 15 2015 D Bico de pena: escrita de si de Nivalson Miranda Galdino, Suellen Barbosa
Oliveira, Bernardina Maria

Juvenal Freire
x x

87 16 2015 D
O Descarte seguro de documentos arquivísticos em suporte
digital: um estudo de caso da justiça trabalhista paraibana Silva, Sílvio Lucas da

Araújo, Wagner Junqueira x x

88 17 2015 D Dispositivos de informação: arquivos, memórias e informação Tavares, Derek Warwick da Silva
Loureiro, José Mauro

Matheus
x x

89 18 2015 D
Políbio Alves entre contos e encantos: o fascínio do vivido na

perspectiva da escrita de si
Córdula, Ana Cláudia Cruz

Oliveira, Bernardina Maria
Juvenal Freire

x x

90 19 2016 D
O profissional arquivista em instituição pública universitária:
atribuições de responsabilidade social e ética perante a lei de

acesso à informação

Silva, Anna Carollyna de
Bulhões Moreira

Garcia, Joana Coeli Ribeiro x x

91 20 2016 D
Memória institucional eclesiástica presbiteriana: procedimentos
arquivísticos para a organização e preservação da memória do

Presbitério Sul da Paraíba
Hipólito, Marta Maria de Brito Neves, Dulce Amélia De Brito x x

92 21 2016 T
A fotoautobiografia como espaço de recordação: fragmentos em
álbuns de memória sobre a Universidade Federal da Paraíba no

arquivo Afonso Pereira
Gonçalves, Eveline Filgueiras

Oliveira, Bernardina Maria
Juvenal Freire

x x

93 22 2016 D Entre palavras e imagens: O legado artístico de Rossini Perez Rodrigues, Marisa Pires
Oliveira, Bernardina Maria

Juvenal Freire
x x

94 23 2016 D
A informação no papel termossensível: os prazos de vida útil dos

dados impressos e as recomendações de preservação
Alves, Isaac Newton Cesarino da

Nóbrega
Dias, Guilherme de Ataíde x -

95 24 2016 D Diálogos sobre preservação documental e Ciência da Informação Silva, Ismaelly Batista dos Dias, Guilherme Ataíde x x
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Santos

96 25 2017 D
Diretrizes para uma política integrada de gestão documental, da

informação e do conhecimento no SEBRAE Paraíba
Lima, Ediene Souza de Duarte, Eneide Nóbrega x x

97 26 2017 D
Arquivo de medicina legal como guardião de memória individual
e coletiva: espaço de identificação do aparente não identificável

Silva, Uthant Saturnino
Oliveira, Bernardina Maria

Juvenal Freire
x x

98 27 2017 D
Representação descritiva da informação arquivística: proposta de

descrição de medalhas no acervo José Simeão Leal
Alves, Theresa Cynthia Miranda

Souza
Albuquerque, Maria Elizabeth

Baltar Carneiro de 
x x

99 28 2017 D
Acesso à informação pública na UFPB: estudo de caso da

coordenação de contabilidade e finanças da PRA
Mendonça, Germana Oliveira

Almeida de
Alves, Edvaldo Carvalho x x

100 29 2017 D
Práticas de preservação da memória social nas instituições

memórias da cidade de Belém (Pará)
Martins, Eliane Epifane Azevedo Netto, Carlos Xavier x x

101 30 2017 D
Abram as portas da ciência para os mestres e as mestras passarem:

a ressignificação da Jurema no Acervo José Simeão Leal 
Almeida, Carla Maria de

Oliveira, Bernardina Maria
Juvenal Freire

x x

102 31 2017 T
A representação da informação como “Assemblage”: a Teoria da

Assemblage de Manuel Delanda na Ciência da Informação
Silva, Luiz Eduardo Ferreira da Azevedo Netto, Carlos Xavier x x

103 32 2018 D
Prospecção de cenários: um estudo sobre a implantação do

processo eletrônico nacional na Universidade Federal da Paraíba
Arantes, Giselle de Moura Araújo, Wagner Junqueira x x

104 33 2018 T
Nos acordes do Quinteto da Paraíba: memórias e escritos de um

acervo
Sousa, Ana Cláudia Medeiros de

Oliveira, Bernardina Maria
Juvenal Freire

x -

105 34 2018 D
Santa Rosa da linha e da cor: o passado presente por meio da

escrita autobiográfica
Silva, Rildo Ferreira Coelho da

Oliveira, Bernardina Maria
Juvenal Freire

x x

106 35 2019 D
Cultura de matriz Afro-brasileira: um estudo à luz da história de

vida da Vó Mera mestra da cultura popular de João Pessoa-
Paraíba

Oliveira, Ana Lúcia Tavares de Lima, Izabel França - x

 USP

N. Ano Tipo Título Autor Orientador(a)
Local 

CT&D BD
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107 1 2006 D
A representação da informação arquivística permanente: a

normalização descritiva e a ISAD(G)
Leão, Flávia Carneiro Smit, Johanna Wilhelmina x -

108 2 2009 D Arquivo: o meio digital e os agentes públicos Silva, Denise de Almeida Smit, Johanna Wilhelmina x x

109 3 2010 D Informação pública: entre o acesso e a apropriação social Batista, Carmem Lúcia Perrotti, Edmir x x

110 4 2010 D
Memória Empresarial: interesse utilitarista ou responsabilidade

histórica?
Sousa, Sara Barbosa de

Almeida, Maria Christina
Barbosa de

x x

111 5 2012 T
Arquivologia e a construção do seu objeto científico: concepções,

trajetórias, contextualizações'
Schmidt, Clarissa Moreira dos

Santos
Smit, Johanna Wilhelmina x x

112 6 2015 T
Gestão da preservação de documentos arquivísticos digitais:

proposta de um modelo conceitual
Innarelli, Humberto Celeste Smit, Johanna Wilhelmina x x

113 7 2015 D
Representação e recuperação da informação em centros de

memória
Barbanti, Cristina Hilsdorf Lima, Vânia Mara Alves x x

114 8 2016 D
Representação da informação em acervos culturais: reflexões em
torno do diálogo museológico, arquivístico e biblioteconômico

Maringelli, Isabel Cristina Ayres
da Silva

Silva, José Fernando Modesto
da 

x x

115 9 2016 D
Ontologia digital arquivística: interoperabilidade e preservação da
informação arquivística em sistemas informatizados de arquivos e

na web'
Luz, Charlley dos Santos

Santos, Cibele Araújo
Camargo Marques dos  

x x

116 10 2017 T
Arte contemporânea, museu e arquivo: desafios da ciência da

informação
Rodrigues, Bruno César Crippa, Giulia x x

117 11 2017 T
Organização e tratamento da informação nos arquivos: estudo

crítico
Amaral, Cleia Márcia Gomes Kobashi, Nair Yumiko x x

118 12 2018 T

Dspace e archivematica: concepção e criação de um protótipo de
repositório digital aplicado no domínio da SBPC: sob uma

perspectiva interdisciplinar entre Arquivística e Organização e
Representação do Conhecimento

Aguiar, Francisco Lopes de
Kobashi, Nair Yumiko x x

119 13 2018 T Formação e Trabalho do Profissional da Informação na
Contemporaneidade: subsídios para o ensino de graduação

Silva, Adaci Aparecida Oliveira
Rosa da 

Fujino, Asa x x
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120 14 2019 D
Diplomática Contemporânea como parâmetro de contextualização

da informação em arquivos pessoais: o caso Clarice Lispector 
Cavalheiro, Marcos Ulisses

Santos, Cibele Araújo
Camargo Marques dos

- x

121 15 2019
D Acervos do Movimento Negro na cidade de São Paulo: um olhar

para os registros da luta negra 
Casagrande, Fernanda dos Anjos Siqueira, Ivan Cláudio - x

UFSC

N. Ano Tipo Título Autor Orientador(a)
Local

CT&D RI

122 1 2012 D Avaliação da qualidade em serviços de arquivos Soares, Ana Paula Alves
Rados, Gregório Jean

Varvakis
x x

123 2 2014 D
A conduta ética dos arquivistas participantes do serviço de

informação ao cidadão em universidades federais da região sul do
Brasil

Menezes, Priscila Lopes
Souza, Francisco das Chagas

de
- x

124 3 2014 D Acesso à informação pública nos arquivos públicos estaduais Fachin, Juliana Blattmann, Úrsula x x

125 4 2015 D
Arquivometria: procedimentos e operações técnicas da gestão

documental
Elias, Ezmir Dippe Pinto, Luiz Adilson x x

126 5 2017 D
Acesso à informação no Sistema Nacional de Informações de

Registro Civil (SIRC)
Lehmkuhl, Camila Schwinden Silva, Eva Cristina Leite da x x

127 6 2017 D
Ética em pesquisa com seres humanos: prontuário do paciente

como fonte de informação primária
Araujo, Nelma Camelo de Blattmann, Úrsula x x

128 7 2017 T
Representação temática de documento arquivístico: as

contribuições do modelo conceitual FRSAD
Vital, Luciane Paula

Medeiros, Marisa Brascher
Basílio

x x

129 8 2017 D Usabilidade em websites de arquivos nacionais Silva, Suellem Chrystina Leal da Matias, Márcio x x

130 9 2017 D
O tratamento temático da informação em instrumentos normativos

de descrição arquivística
Linden, Leolibia Luana

Medeiros, Marisa Brascher
Basílio

x x

131 10 2017 D
Arquitetura da informação e webometria em websites de arquivos

nacionais dos países da América do Sul e do Norte
Afonso, Raffaela Dayane Matias, Márcio x x

132 11 2018 D Documentos históricos de bibliotecas universitárias do Rio Marques, Luciana Bérgamo Karpinski, Cézar x x



200

Grande do Sul: no encalço da realidade de preservação

133 12 2018 D
Difusão na arquivologia e suas expressões nos cursos de

graduação em arquivologia no Brasil
Martendal, Fernanda Frasson Silva, Eva Cristina Leite da x x

134 13 2018 D
A atuação dos arquivos públicos estaduais do Brasil nas atividades

de representação da informação para atendimento da Lei de
Acesso à Informação

Ventura, Renata Silva, Eva Cristina Leite da x x

135 14 2019 T
Indexação em documentos arquivísticos: em busca de

aprofundamento teórico-metodológico
Medeiros, Graziela Martins de

Medeiros, Marisa Brascher
Basílio

- x

136 15 2019 D
O mercado de trabalho para o arquivista em unidades de saúde:

análise a partir do portal corporativo CATHO no Brasil
Oribka, Rosane

Jacintho, Eliana Maria dos
Santos Bahia 

- x

137 16 2019 T
Estudos métricos em arquivística: proposta de métricas para o

gerenciamento de arquivos 
Soares, Ana Paula Alves Pinto, Adilson Luiz - x

UFBA

N. Ano Tipo Título Autor Orientador(a)
Local

CT&D RI

138 1 2004 D
O gerenciamento dos documentos críticos do acervo da

documentação técnica de engenharia: o caso da unidade de
negócios de dutos e terminais da Transpetro

Sande, Conceição Vieira Burnham, Teresinha Fróes x x

139 2 2005 D
A gestão da informação nos hospitais: importância do prontuário

eletrônico na integração de sistemas de informação em saúde
Cunha, Francisco José Aragão

Pedroza
Silva, Helena Pereira x x

140 3 2007 D A Lei de Arquivo no Brasil e o Direito à Informação Bandeira, Aline Alves
Matos, Maria Teresa Navarro

de Britto
x x

141 4 2007 D
Gestão de Arquivos na Administração Pública do Estado da

Bahia: da prática burocrática ao discurso gerencialista
Freixo, Aurora Leonor

Silva, Rubens Ribeiro
Gonçalves da 

x x

142 5 2008 D A influência da cultura organizacional no gerenciamento
eletrônico de documentos: o caso da Diretoria Jurídica do Banco

do Brasil

Souza, Alan Araújo Monteiro de Gomes, Maria Yêda Falcão
Soares de Filgueiras

x x
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143 6 2009 D
Sistemas informatizados existentes em serviços arquivísticos

governamentais da cidade do Salvador
Lima, Gillian Leandro de

Queiroga
Silva, Rubens Ribeiro

Gonçalves da 
x x

144 7 2009 D
A contribuição do gerenciamento eletrônico de documentos

(GED) para o processo de reconhecimento de firma nos
tabelionatos de notas da cidade de Salvador

Melo, José Augusto Mentor
Couto

Varela, Aída Varela x x

145 8 2010 D
Recuperação da informação fotográfica: o arquivo do jornal A

Tarde
Sá, Regina Célia de Ceravolo, Suely Moraes x x

146 9 2010 D
Uma nova geração de instrumentos arquivísticos de referência na

web: novas possibilidades para as instituições arquivísticas
públicas brasileiras

Andrade, Ricardo Sodré
Silva, Rubens Ribeiro

Gonçalves da 
x x

147 10 2010 D
Memória documentada: atas do Conselho Universitário da UFBA

(1982 a 1992)
Noronha, Dulce de Fátima

Custódio, Katia Maria Coelho
de Carvalho 

x x

148 11 2010 D
Informatização de unidades de informação velhos hábitos, novos

desafios: uma abordagem da metodologia PMI
Pinheiro, Lucidalva Ribeiro

Gonçalves
Toutain, Lídia Maria Batista

Brandão 
x x

149 12 2011 D
O arquivo da família Calmon à luz da arquivologia

contemporânea da Informação
Baumann, Eneida Santana Miranda, Zeny Duarte de x x

150 13 2012 D
O uso das ferramentas Web 2.0 na gestão de instituições

arquivísticas nacionais de tradição ibérica: uma reflexão sobre a
cultura participativa.

Oliveira, Louise Anunciação
Fonseca de

Matos, Maria Teresa Navarro
de Britto

x x

151 14 2013 D
Junta Comercial do Estado da Bahia: disseminação da informação

do registro público de empresas mercantis
Brito, Flávia Neves Nou de

Custódio, Katia Maria Coelho
de Carvalho

x x

152 15 2013 D
Arquivo e memória fotográfica: manifestações populares da

Bahia no olhar de Sílvio Robatto 
Silva, Sônia Maria Ferreira da Miranda, Zeny Duarte de x x

153 16 2015 D
A mediação da informação nas redes de arquivos históricos

Souza, Maíra Salles de
Custódio, Katia Maria Coelho

de Carvalho
x x

154 17 2015 D
Dorival Caymmi: vida, obra, pensamento e acervo em uma

temporalidade do verde e amarelo
Vidal, Vagna Shirlei Felicio

Santana
Miranda, Zeny Duarte de x x
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155 18 2015 T
A perspectiva política: um estudo sobre o poder organizacional

em unidades de informação
Lion, Samir Elias Kalil Miranda, Zeny Duarte de x x

156 19 2016 D
O prontuário do paciente à luz dos avanços das tecnologias da

informação e comunicação
Santos, Pablo Soledade de

Almeida 
Miranda, Zeny Duarte de x x

157 20 2016 D
Repositórios digitais na preservação da memória de clubes de
futebol: a descrição arquivística na análise do Esporte Clube

Vitória
Santos, Luciano Souza

Toutain, Lídia Maria Batista
Brandão

x x

158 21 2017 D
Preservação de imagens em movimento: um estudo sobre a

situação de acervos públicos de Salvador
Pereira, João Victor Amorim 

Silva, Rubens Ribeiro
Gonçalves da

x x

159 22 2017 D
Competências infocomunicacionais e o arquivista: mediação para

a apropriação da informação
Brandão, Gleise da Silva Lima, Jussara Borges de x x

160 23 2018 D
Competências em informação em arquivos, bibliotecas e museus:

Uma análise feita por indicadores de avaliação
Rodrigues, Marina Brito Novo, Hildenise Ferreira x x

161 24 2018 D
Passos da dança: um estudo dos tipos documentais do arquivo

pessoal de Lia Robatto 
Severino, Ivana Bittencourt dos

Santos
Mello, Ricardo Coutinho x x

162 25 2018 D
Descrição arquivística da fotografia do arquivo pessoal de Rui

Barbosa: informação e memória
Cruz, Joseane Oliveira da Miranda, Zeny Duarte de x x

163 26 2018 D
A plataforma wiki no acesso à informação de arquivos pessoais e

memórias de médicos 
Branco, Daniel de Jesus Barcoso

Cautela
Miranda, Zeny Duarte de x x

164 27 2019 D
Acesso digital ao documento audiovisual em instituições públicas

de salvador
Paula, Silvana Bastos 

Silva, Rubens Ribeiro
Gonçalves da Silva

- x

165 28 2019 T

Os conceitos de ‘salvaguarda’ e de ‘repositório digital de
preservação’ na área de Ciência da Informação: ‘garantias’ para o

estabelecimento da proteção estatutária do patrimônio
informacional público nato-digital

Ferreira, Flávia Catarino
Conceição

Silva, Rubens Ribeiro
Gonçalves 

- x

UNESP-Marília

Nº Ano Tipo Título Autor Orientador(a)
Local

CT&D RI
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166 1 2005 D
O arranjo de fotografias em unidades de informação: fundamentos

teóricos e aplicações práticas a partir do Fundo José Pedro
Miranda do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto

Registro, Tânia Cristina
Maranon, Eduardo Ismael

Murguia  
x x

167 2 2006 D
O conceito assunto na arquivística: uma reflexão em arquivos

permanentes a partir do evento – I Soggetti E Altri Apparati Di
Indicizzazione In Archivistica: Ipotesi Di Lavoro

Monção, Jane Lessa
Guimarães, José Augusto

Chaves 
x x

168 3 2006 D
Catalogação e descrição de documentos fotográficos em

bibliotecas e arquivos: uma aproximação comparativa dos
códigos AACR2 e ISAD (G) 

Albuquerque, Ana Cristina de
Maranon, Eduardo Ismael

Murguia
x x

169 4 2009 T
A face oculta do documento: tradição e inovação no limiar da

Ciência da Informação
Silva, Rodrigo Rabello da

Guimarães, José Augusto
Chaves

x x

170 5 2009 T
As tecnologias da informação sob o domínio da justiça:

disponibilidade e garantia de acesso das informações jurídicas da
Justiça Estadual do Maranhão?

Bottentuit, Aldinar Martins
Santos, Plácida Leopoldina
Ventura Amorim da Costa 

x x

171 6 2009 T
A gênese do arquivo fotográfico de Sebastião Leme: uma leitura

da acumulação
Lima, Maria de Lourdes

Maranon, Eduardo Ismael
Murguia

x x

172 7 2010 D
Gênese documental de álbuns fotográficos: um estudo de caso

aplicado a uma indústria de grande porte
Pupim, Eliana Kátia

Madio, Telma Campanha de
Carvalho

x x

173 8 2010 D
A construção discursiva em Arquivística: uma análise do percurso

histórico e conceitual da disciplina por meio dos conceitos de
Classificação e Descrição

Barros, Thiago Henrique Bragato
Moraes, João Batista Ernesto

de 
x x

174 9 2010 D
A contribuição epistemológica canadense para a construção da

arquivística contemporânea
Tognoli, Natália Bolfarini

Guimarães, José Augusto
Chaves

x x

175 10 2011 T
O arquivo e a informação arquivística: da literatura científica à

prática pedagógica no Brasil 
Calderon, Wilmara Rodrigues

Guimarães, José Augusto
Chaves

x x

176 11 2011 D
As contribuições das linguagens de marcação para a gestão da

informação arquivística digital
Gama, Fernando Alves da Ferneda, Edberto x x

177 12 2011 D
Informação orgânica como insumo estratégico para a tomada de

decisão em ambientes competitivos
Lousada, Mariana Valentim, Marta Lígia Pomim x x
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178 13 2012 D
Projeto Memória Votorantim: construindo a memória corporativa

e o uso das narrativas locais 
Andriotta, Derlei Alberto dos

Santos
Madio, Telma Campanha de

Carvalho
x x

179 14 2012 T
A organização e a representação do conhecimento no domínio da

arquivística
Silva, Irisneide de Oliveira Souza

Fujita, Mariângela Spotti
Lopes

x x

180 15 2012 D
Fundo de arquivo e o princípio de proveniência: uma observação

entre a teoria e a prática
Ferreira, Letícia Elaine Bizello, Maria Leandra x x

181 16 2012 T
A classificação de documentos fotográficos: um estudo em

arquivos, bibliotecas e museu
Albuquerque, Ana Cristina de

Madio, Telma Campanha de
Carvalho

x x

182 17 2013 T
Documento, poder e governo: os agenciamentos políticos na

construção patrimonial no Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio
de Janeiro

Grigoleto, Maira Cristina
Maranon, Eduardo Ismael

Murguia
x x

183 18 2013 T
A construção teórica da Diplomática: em busca de uma

sistematização de seus marcos teóricos como subsídio aos estudos
arquivísticos

Tognoli, Natália Bolfarini
Guimarães, José Augusto

Chaves
x x

184 19 2013 D
Disseminação da informação nos websites das instituições do
patrimônio público: um enfoque nos arquivos permanentes

Gonçalez, Paula Regina Ventura
Amorim

Jorente, Maria José Vicentini x x

185 20 2013 D
Abordagens do documento audiovisual no campo teórico da

arquivologia
Silva, Luiz Antonio Santana da

Madio, Telma Campanha de
Carvalho

x x

186 21 2013 D
A patrimonialização do arquivo pessoal: Análise dos Registros

Memória do Mundo do Brasil, da UNESCO
Duarte, Renato Crivelli Bizello, Maria Leandra x x

187 22 2013 D
Arquivo Zeferino Vaz: um lugar de construção da memória da

UNICAMP
Pedrão, Gabriela Bazan

Maranon, Eduardo Ismael
Murguia

x x

188 23 2014 D
Tipos documentais e fluxos de informação como subsídios para o

processo decisório em ambientes organizacionais
Nascimento, Natália Marinho do Valentim, Marta Lígia Pomim x x

189 24 2014 D O prontuário do paciente na perspectiva arquivística Ciocca, Isabella Gelas
Madio, Telma Campanha de

Carvalho
x x

190 25 2014 D
A representação da informação do documento de arquivo:

perspectivas metodológicas para a elaboração de pontos de acesso
Cândido, Gilberto Gomes

Moraes, João Batista Ernesto
de

x x
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191 26 2014 T
A representação arquivística: uma análise do discurso teórico e

institucional a partir dos contextos espanhol, canadense e
brasileiro

Barros, Thiago Henrique Bragato
Moraes, João Batista Ernesto

de 
x x

192 27 2014 D
O Arquivo Universitário e as suas diretrizes: um estudo de caso

do sistema de arquivo da Unicamp (SIARQ)
Gerônimo, Michele Brasileiro Bizello, Maria Leandra x x

193 28 2015 D
Construção da memória a partir dos lugares, instituições e

documentos: um estudo do centro de documentação e memória
“Pe. Antão Jorge” do Santuário Nacional de Aparecida

Motta, Bruna Gisele Bizello, Maria Leandra x x

194 29 2015 D
O estudo do instituto Fernando Henrique Cardoso na perspectiva

da teoria arquivística pós-custodial
Graziano, Maitha Elena Tosta Bizello, Maria Leandra x x

195 30 2015 T
Os documentos arquivísticos digitais no sistema de informações

SIE/UFSM: da produção ao acesso
Viana, Gilberto Fladimar

Rodrigues
Madio, Telma Campanha de

Carvalho
x x

196 31 2015 T
O valor probatório do documento eletrônico: análise

interdisciplinar entre a Arquivologia e o Direito
Martins, Rúbia

Moraes, João Batista Ernesto
de

x x

197 32 2015 D
Formação acadêmica e produção científica docente em descrição

arquivística: um estudo a partir dos cursos de graduação em
Arquivologia do Brasil

Piva, Laura Maria do Rego
Guimarães, José Augusto

Chaves
x x

198 33 2015 T
Modelagem conceitual DILAM: princípios descritivos de

arquivos, bibliotecas e museus para o recurso imagético digital
Arakaki, Ana Carolina Simionato

Santos, Plácida Leopoldina
Ventura Amorim da Costa

x x

199 34 2015 T A mediação da informação na Teoria Arquivística Lousada, Mariana
Almeida Júnior, Oswaldo

Francisco de 
x x

200 35 2016 D
Vocabulário controlado para arquivos: análise de viabilidade e

propostas
Davanzo, Luciana Moreira, Walter x x

201 36 2016 D
Aspectos éticos em organização da informação: um estudo em

códigos de ética do profissional arquivista
Silva, Andrieli Pachú da

Guimarães, José Augusto
Chaves

x x

202 37 2017 D
AtoM, normas e padrões para descrição e representação de

informações e objetos digitais em ambientes web
Silva, Talita Cristina da Jorente, Maria José Vicentini x x

203 38 2017 D Memória institucional: estudo do acervo digital da TV UNESP Toller, Mariana Escher Bizello, Maria Leandra x x
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Assis

204 39 2017 D
Gestão da informação para o desenvolvimento de procedimentos

e serviços jurídicos: um estudo de caso num escritório de
advocacia

Santarém, Vinícius
Vitoriano, Márcia Cristina de

Carvalho Pazin 
x x

205 40 2017 D
Dos devaneios visuais à gênese documental: o estudo da produção

dos documentos fotográficos da Assessoria de Comunicação e
Imprensa da UNESP

Machado, Bruno Henrique
Madio, Telma Campanha de

Carvalho
x x

206 41 2017 D
Memória coletiva e patrimônio histórico: dimensões da legislação

municipal em Jundiaí - SP
Camoleze, Jean Marcel Caum Bizello, Maria Leandra x x

207 42 2017 D
Identificação documental em arquivos pessoais: possibilidades,

convergências e desafios
Fonseca, Gabrieli Aparecida da

Rodriguez, Sônia Maria
Troitiño

x x

208 43 2017 D
A emergência de uma “adequada” produção e organização de

documentos arquivísticos digitais em organizações
Mogollón, Juan Bernardo

Montoya
Madio, Telma Campanha de

Carvalho
x x

209 44 2017 T
Repositórios arquivísticos digitais confiáveis: identificação de

requisitos com ênfase no acesso à informação
Gonçalez, Paula Regina Ventura

Amorim
Jorente, Maria José Vicentini x x

210 45 2018 D
O redesign do sistema access to memory (AtoM) para a curadoria

digital de acervos museológicos heterogêneos
Batista, Lucineia da Silva Jorente, Maria José Vicentini x x

211 46 2018 T

A descrição arquivística e a recuperação da informação na
proposta de um modelo conceitual de sistemas informatizados de
gestão arquivística de documentos: um estudo em instituições de

ensino superior

Costa, Eliandro dos Santos
Madio, Telma Campanha de

Carvalho
x x

212 47 2018 D
O acervo Globo e as possibilidades de uso e função das tipologias
documentais para desenvolvimento de arquivos em emissoras de

televisão
Ferreira, Luan Henrique Giroto Caldas, Rosângela Formentini x x

213 48 2018 T Arquivos pessoais: institucionalizações e trajetórias Duarte, Renato Crivelli Bizello, Maria Leandra x x

214 49 2018 D
A questão ética no ensino de organização do conhecimento: uma
análise de currículos de cursos de graduação em Arquivologia e

Biblioteconomia no Brasil
Dalessandro, Rafael Cacciolari Tognoli, Natália Bolfarini x x
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215 50 2018 D
Gestão documental e seus impactos: uma abordagem nos

processos de auditoria
Almeida, Maria Fabiana Izídio de

Vitoriano, Marcia Cristina de
Carvalho Pazin

x x

216 51 2019 D
Gestão da informação no setor público de saúde: um estudo em

Unidades de Saúde da Família
Santos, Beatriz Rosa Pinheiro dos Damian, Ieda Pelógia Martins - x

217 52 2019 T
Documentos audiovisuais no Brasil: trajetória, institucionalização

e novas perspectivas
Silva, Luiz Antônio Santana da

Madio, Telma Campanha de
Carvalho

- x

218 53 2019 T
Integração de conteúdos culturais heterogêneos em ambientes

digitais do patrimônio cultural: harmonização de modelos
conceituais 

Carrasco, Laís Barbudo
Vidotti, Silvana Aparecida

Borsetti Gregório 
- x

219 54 2019 T
O estado da arte da mediação da informação: uma análise
histórica da constituição e desenvolvimento dos conceitos

Santos Neto, João Arlindo dos
Almeida Júnior, Oswaldo

Francisco de
- x

220 55 2019 T
Memória organizacional: em foco o valor da informação como

negócio/commodity
Santos, Juliana Cardoso dos Valentim, Marta Lígia Pomim - x

UnB

N. Ano Tipo Título Autor Orientador(a)
Local

CT&D RI

221 1 1992 D
Tendências para a harmonização de programas de ensino de

Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia no Brasil: um estudo
Delfos

Mendes, Eliane Manhães
Miranda, Antônio Lisboa

Carvalho de
x -

222 2 1995 D
Os arquivos ativos e massas documentais acumuladas na

administração pública brasileira: busca de novas soluções para
velhos problemas

Sousa, Renato Tarciso Barbosa de Lopes, Luís Carlos x x

223 3 1996 D
A contratação de terceiros nos serviços de arquivo dos órgãos da

Administração Pública Federal
Oliveira, Eliane Braga de Alvarenga, Lídia x -

224 4 2000 D
O ensino de conservação, preservação e restauração de acervos

documentais no Brasil
Gomes, Neide Aparecida

Miranda, Antônio Lisboa
Carvalho de

x x

225 5 2001 D
O acesso e a utilização da informação arquivística sobre a África no

Arquivo do Itamaraty em Brasília
Aparício, Maria Alexandra

Miranda
Rodrigues, Georgete Medleg x -
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226 6 2001 D
Gestão de documentos eletrônicos sob a ótica arquivística:
Identificação das Principais correntes teóricas, legislação e
diagnóstico da situação nos Arquivos públicos brasileiros

Santos, Vanderlei Batista dos Rodrigues, Georgete Medleg x -

227 7 2001 D
Impacto da tecnologia da informação na atividade dos arquivos

bancários: um estudo de caso
Piccinini, Élvio José Antunes, Walda de Andrade x -

228 8 2003 D
Arquivo Público do Distrito Federal: contextos, concepções e

práticas informacionais na trajetória de uma instituição arquivística
Carvalhêdo, Shirley do Prado Rodrigues, Georgete Medleg x -

229 9 2005 D
Os arquivos das primeiras prelazias e dioceses brasileiras no

contexto da legislação e práticas arquivísticas da Igreja Católica
Santos, Cristian José Oliveira Rodrigues, Georgete Medleg x -

230 10 2005 D
O Acesso aos documentos sigilosos: um estudo das comissões
permanentes de avaliação e de acesso nos arquivos brasileiros

Hott, Daniela Francescutti Martins Rodrigues, Georgete Medleg x x

231 11 2006 D
Fatores de risco de perda de documentos eletrônicos de caráter
arquivístico em uma instituição pública: um estudo de caso na

Câmara dos Deputados
Guedes, Mário Augusto Muniz Rodrigues, Georgete Medleg x x

232 12 2006 D
A normalização dos instrumentos de gestão arquivística no Brasil:

um estudo da influência das resoluções do CONARQ na
organização dos arquivos da justiça eleitoral brasileira

Faria, Wadson Silva Rodrigues, Georgete Medleg x x

233 13 2007 D
Gestão política do passado: a construção da memória do regime

militar nos arquivos públicos brasileiros
Araújo, Ana Cláudia Henriques de Rodrigues, Georgete Medleg x x

234 14 2007 D
Os espaços e os diálogos da formação e configuração da

Arquivística como disciplina no Brasil
Marques, Angélica Alves da Cunha Rodrigues, Georgete Medleg x x

235 15 2007 D
Informação histórica: recuperação e divulgação da memória do

poder judiciário brasileiro
Marques, Otacílio Guedes Manini, Mirian Paula x x

236 16 2008 T Critérios para a preservação digital da informação científica Márdero Arellano, Miguel Angel Cunha, Murilo Bastos - x

237 17 2009 D
Análise tipológica dos registros videográficos másteres das sessões

plenárias do Senado Federal
Vasconcelos, Rosa Maria

Gonçalves
Lopez, André Ancona Porto x x

238 18 2010 D
Gestão de documentos, informação e conhecimento: a óptica dos

gestores do serviço nacional de aprendizagem comercial - SENAC/
Silva, Patricia Andrade da

Araújo Júnior, Rogério
Henrique de

x x
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DF

239 19 2010 D
Interação entre documento, arquivo e historiador: um estudo sobre
a (não) presença de historiadores da UnB no Arquivo Nacional, em

Brasília
Costa, Marli Guedes da

Sousa, Renato Tarciso Barbosa
de

x x

240 20 2010 D
A formação do arquivista na Universidade de Brasília frente as

demandas profissionais e de mercado da Capital Federal
Oliveira, Flávia Helena de Sousa, Renato Tarciso Barbosa x x

241 21 2010 D
O impacto da gestão de documentos no processo de produção

digital da TV Senado
Carvalho, Edna de Souza Lopez, André Ancona Porto x x

242 22 2010 T
O conceito de memória na ciência da informação no Brasil : uma
análise da produção científica dos programas de pós-graduação

Oliveira, Eliane Braga de
Rodrigues, Georgete Medleg x x

243 23 2011 D
Além do que se vê: uso e pós-uso da informação orgânica

arquivística
Ávila, Rodrigo Fortes de

Sousa, Renato Tarciso Barbosa
de Sousa

x x

244 24 2011 T
A teoria arquivística a partir de 1898: em busca da consolidação, da

reafirmação e da atualização de seus fundamentos
Santos, Vanderlei Batista dos

Sousa, Renato Tarciso Barbosa
de Sousa

x x

245 25 2011 T
Interlocuções entre a Arquivologia nacional e a internacional no

delineamento da disciplina no Brasil
Marques, Angélica Alves da Cunha Rodrigues, Georgete Medleg x x

246 26 2011 T
Gestão de Documentos no Poder Legislativo: análise do

funcionamento de uma Comissão Parlamentar de Inquérito”
Júnior, Inaldo Barbosa Marinho

Sousa, Renato Tarciso Barbosa
de Sousa

x x

247 27 2011 D
Preservação da Memória Institucional na Administração Pública: o

caso do Ministério do Meio Ambiente – MMA
Maury, Tereza Cristina

Sousa, Renato Tarciso Barbosa
de Sousa

x x

248 28 2011 D
Preservação da informação em instituições da administração

pública brasileira
Pereira, Francisca Martins Manini, Mirian Paula x x

249 29 2012 D
O documento oral e o documento arquivístico no contexto da

preservação da memória organizacional
Cruz, Keity Verônica Pereira da

Sousa, Renato Tarciso Barbosa
de Sousa

x x

250 30 2012 T
O mito da “destruição total”: um estudo dos arquivos relacionados
à Guerrilha do Araguaia à luz de princípios e noções arquivísticas

Carvalhêdo, Shirley do Prado Rodrigues, Georgete Medleg x x

251 31 2012 D  Confiabilidade e Autenticidade de Processos Judiciais Digitais: Moreira, Leonardo Neves Rodrigues, Georgete Medleg x x



210

Caso de uma Ação de Habeas Corpus do Superior Tribunal de
Justiça

252 32 2013 D
Requisitos para implementação de políticas arquivísticas
institucionais: estudo do caso da Universidade de Brasília

Durce, Caroline Lopes
Sousa, Renato Tarciso Barbosa

de Sousa
x x

253 33 2013 D
O paradigma físico no tratamento dos acervos imagéticos na

administração pública federal : estudo de caso da ANA
Costa, Patricia de Jesus Ferreira Lopez, André Ancona Porto x x

254 34 2013 D Preservação de acervos fílmicos no Distrito Federal Oliveira, Angélica Gasparotto de Manini, Miriam Paula x x

255 35 2013 D
Política de indexação automática para documentação digital do

Acordo de Basileia II: o caso do Banco do Brasil
Frizon, Georgea Allievi Baptista, Dulce Maria x x

256 36 2013 D
Registros imagéticos e a sustentabilidade: representações sobre o
uso da imagem em projetos de captação de recursos em grupos de

quadrilhas Juninas do DF
Assumpção, Luiz Carlos Flôres de Lopez, André Porto Ancona x x

257 37 2014 T
A autenticidade da informação no processo de produção de prova

testemunhal no inquérito parlamentar
Carvalho, Tarciso Aparecido

Higino de
Lopez, André Porto Ancona - x

258 38 2014 D
O patrimônio arquivístico brasileiro diante dos riscos de destruição:

estudo sobre a vulnerabilidade dos acervos, as ações estatais de
proteção e os seus limites

Silva, Cristiane Basques da Cunha Rodrigues, Georgete Medleg - x

259 39 2014 D
Estruturação de acervos imagéticos e acesso à informação: estudo

de instituições de memória no Chile e Argentina
Di Pietro, Laila Figueiredo Lopez, André Porto Ancona - x

260 40 2014 D
Acervo fotográfico do museu de astronomia e ciências afins:

mapeamento documental preliminar
Rezende, Vanessa Murta Lopez, André Porto Ancona - x

261 41 2015 T
O mundo dos cinemas de rua em imagens: organização da

informação e descrição de acervos fotográficos reunidos em
coleções

Malverdes, André Lopez, André Porto Ancona x x

262 42 2015 T
Os registros imagéticos digitais na interação sociocultural e

econômica no movimento junino
Assumpção, Luiz Carlos Flores de Lopez, André Porto Ancona x x

263 43 2015 D
Avaliação de documento de arquivo na Administração Pública

Federal Brasileira: um estudo à luz das concepções teóricas e da
Nascimento, Maria Ivonete Gomes

do
Oliveira, Eliane Braga de x x
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legislação e normas nacionais

264 44 2015 T
Mediação cultural em instituições arquivísticas: o caso do Arquivo

Público do Estado do Espírito Santo
Aldabalde, Taiguara Villela Rodrigues, Georgete Medleg x x

265 45 2015 D
As estratégias de comunicação organizacional no uso de sistemas

de informação: estudo de caso do Sistema Único de Informações do
Ministério Público Federal

Beltrán, Lorena Medina
Muñoz, Ivette Kafure x x

266 46 2016 D
Auditoria arquivística: uma análise de requisitos no contexto do

arquivo público do estado de São Paulo
Batista, Danielle Alves Oliveira, Eliane Braga x x

267 47 2016 D
Demarcações conceituais dos princípios científicos da arquivologia

e da ciência da informação: contribuições para a configuração
científica das disciplinas no campo da informação

Kuroki, Ívina Flores Melo
Marques, Angélica Alves da

Cunha
x x

268 48 2016 D
Análise do fluxo de documentos fotográficos de arquivo: estudo de

caso da secretaria de comunicação da universidade de Brasília
Pereira, Tania Maria de Moura Lopez, André Porto Ancona x x

269 49 2016 T
A história do Arquivo Geral da Universidade Federal do Espírito

Santo: um estudo de caso
Costa, Rosa da Penha Ferreira da Rosemberg, Dulcinéa Sarmento x -

270 50 2016 D
A literatura científica arquivística brasileira: uma análise de citação

nos artigos de periódicos (2010-2013)
Medeiros, José Mauro Gouveia de Vilan Filho, Jayme Leiro x x

271 51 2016 D
Influências das tecnologias digitais da informação e comunicação

na delimitação conceitual e nas repercussões do Princípio da
Territorialidade na Arquivologia e na Ciência da Informação

Correa, Fernando Gabriel
Marques, Angélica Alves da

Cunha
x x

272 52 2016 D
Possíveis limitações do ciclo vital dos documentos ante ao Pós-
custodialismo: o modelo australiano records continuum como

instrumento de elucidação
Filho, Cássio Murilo Alves Costa Sousa, Renato Tarciso Barbosa x x

273 53 2016 T
Memória, Mudança Linguística versus Recuperação em

Documentos de Arquivo no longo prazo
Bodê, Ernesto Carlos Sousa, Renato Tarciso Barbosa x x

274 54 2016 D Descrição, acesso e difusão dos acervos das DOPS no Brasil Sodré, Caroline Almeida Roncaglio, Cynthia x x

275 55 2017 T Arquivo, verdade e o processo de transição democrática no Brasil: Elias, Aluf Alba Vilar Rodrigues, Georgete Medleg x x
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o legado da comissão nacional da verdade para ampliação da
discussão epistemológica arquivística 

276 56 2017 D
Recuperação da informação na descrição de documentos

fotográficos de arquivo e a possibilidade de uso de uma ontologia
leve: estudo de caso DigifotoUnB

Nogueira, Rodrigo de Freitas Lopez, André Porto Ancona x x

277 57 2017 T A informação como o conhecimento registrado Correia, Mara  Cristina Salles Zandonade, Tarcísio x x

278 58 2017 T
A documentação sobre exposições em museus de arte: a
musealização dos processos, a história da exposição e a

museografia
Magaldi, Monique Batista

Oliveira, Emerson Dionísio
Gomes de

x x

279 59 2018 D
As práticas de diagnósticos de arquivos no Brasil: contribuições

para a construção de um conceito
Braga, Marcella Mendes Gonçalves Roncaglio, Cynthia x -

280 60 2018 D
Avaliação de documentos de arquivo: uma análise de diferentes

abordagens
Guimarães, Rubens Vieira Oliveira, Eliane Braga x x

281 61 2018 D Aplicabilidade do Big Data nas práticas arquivísticas Pereira, Marina Garcia da Silva Oliveira, Eliane Braga x x

282 62 2018 D
Arquivos pessoais de escritores no Brasil: estudo comparativo das

formas de aquisição e acesso em instituições públicas
Lopes, Bruna Pimentel Rodrigues, Georgete Medleg x x

283 63 2018 D
Mapeamento do ecossistema informacional: um estudo da
Administração Pública Federal – o caso do Ministério do

Planejamento
Veiga, Carlos Eduardo Lacerda Sousa, Renato Tarciso Barbosa x -

UFMG

N. Ano Tipo Título Autor Orientador(a)
Local

CT&D RI

284 1 1993 D
Arquivos privados de titulares mineiros - 1930/1983: um estudo

sobre a localização, composição e uso dos documentos
Motta, Vera Maria Rocha

Vasconcellos
Fontes, Lucy Gonçalves x -

285 2 1996 D
Arquivo publico e informação: acesso a informação nos arquivos

públicos estaduais do Brasil
Cortes, Maria Regina Persechini

Armond
Cardoso, Ana Maria Pereira x x

286 3 1997 D Em busca da organicidade: um estudo do fundo da Secretaria de Neves, Marta Eloísa Melgaço Fontes, Lucy Gonçalves x x
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Governo da Capitania de Minas Gerais

287 4 2000 D
Uma leitura do I Livro de Tombo do Convento do Carmo de
Salvador: contribuição à construção histórica da ordem dos

carmelitas na Bahia-colonial
Pedras, Beatriz Junqueira Santos, Vilma Moreira dos x x

288 5 2000 D
Aplicações de Softwares de Gestão do Conhecimento: Tipologia e

usos
Carvalho, Rodrigo Baroni de

Ferreira, Marta Araújo
Tavares

x -

289 6 2000 D
Senado da Câmara da Vila de São João del-Rei: da administração

colonial à pesquisa histórica
Silva, Cláudia Resende Fontes, Lucy Gonçalves x x

290 7 2000 D
O tratamento da informação em acervos de manuscritos musicais

brasileiros
Cotta, André Henrique Guerra Santos, Vilma Moreira dos x x

291 8 2002 D
 Memória governamental e utilização de documentos eletrônicos

pela administração pública no Brasil: o caso da Secretaria de
Estado da Fazenda de Minas Gerais

Cruz, Emília Barroso Paim, Ísis x -

292 9 2003 D

Tudo passa e tudo fica no caminho que se faz: um estudo
qualitativo de acervo e fundo de arquivo de instituição cultural,
sob o paradigma que insere a arquivologia no contexto de uma

Ciência da Informação

Freitas, Maria Cristina Vieira de Santos, Vilma Moreira dos x x

293 10 2004 D Uma análise da teoria dos arquivos
Rodrigues, Ana Márcia

Lutterbach
Santos, Vilma Moreira dos x x

294 11 2004 T
A preservação de documentos eletrônicos de caráter arquivístico:

novos desafios, velhos problemas
Thomaz, Katia de Pádua

Andrade, Maria Eugênia
Albino Andrade

x x

295 12 2005 D
Teoria e prática em gestão do conhecimento: pesquisa exploratória

sobre consultoria em Gestão do Conhecimento no Brasil
Moreira, Daniel Alexandre

Ferreira, Marta Araújo
Tavares

x x

296 13 2005 D
Recursos informacionais como subsídios para decisões

estratégicas: um estudo de caso em uma empresa do segmento de
distribuição atacadista

Rocha, Pollyanna Kalinka Gomes Nassif, Mônica Erichsen x x
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297 14 2006 T
A informação arquivística no processo de tomada de decisão em

organizações universitárias
Moreno, Nádina Aparecida Santos, Vilma Moreira dos x x

298 15 2007 D
Construindo o direito de acesso aos arquivos da repressão: o caso

do Departamento de Ordem Política e Social de Minas Gerais
Silva, Shirlene Linny da

Frota, Maria Guiomar da
Cunha

x x

299 16 2007 T
Gestão arquivística na era do cinema digital: Formação de acervos

de documentos digitais provindos da prática cinematográfica
Costa, Alessandro Ferreira Dias, Eduardo José Wense x x

300 17 2007 D
Sistemas eletrônicos de gerenciamento de documentos

arquivísticos: um questionário para escolha, aplicação e avaliação
Negreiros, Leandro Ribeiro Dias, Eduardo José Wense x x

301 18 2009 D
O profissional da informação em atividades de inteligência

competitiva 
Santos, Ester Laodicéia Nassif, Mônica Erichsen x x

302 19 2010 D Metadados para preservação digital na organização arquivística Padilha, Leonardo Mendes Almeida, Maurício Barcellos x x

303 20 2010 D
Ontologias como domínio conceitual e planos de classificação
arquivística: um estudo de caso sobre instituições federais de

ensino superior

Santos, Silvana Aparecida Silva
dos

Almeida, Maurício Barcellos x x

304 21 2010 T
Análise de domínio organizacional na perspectiva arquivística:
potencialidade no uso da metodologia DIRKS – Designing and

Implementing Recordkeeping Systems
Dias, Célia da Consolação Alvarenga, Lídia x x

305 22 2013 T
A construção de uma Política Nacional de Arquivos: bases

conceituais, ações e problemas
Rodrigues, Ana Márcia

Lutterbach
Porto, Renata Maria Abrantes

Baracho
x x

306 34 2013 T
As possibilidades de aproximação e diálogo entre Arquivologia,
Biblioteconomia e Museologia via modelo formativo: o caso da

ECI/UFMG
Ramos, José Alimatéia de Aquino Araújo, Carlos Alberto Ávila x x

307 24 2013 T
Representação temática da Arquivologia com base na

classificação facetada
Brito, Rosa Zuleide Lima de Oliveira, Marlene x -

308 25 2013 D
Cenário acadêmico-institucional dos cursos de Arquivologia,

Biblioteconomia e Museologia do Brasil
 Tanus, Gabrielle Francinne de

Souza Carvalho
Araújo, Carlos Alberto Ávila x x

309 26 2013 D
Gestão de documentos na administração pública estadual de

Minas Gerais: um estudo de caso
Santos, Rosilene Silva dos Venâncio, Renato Pinto x x
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310 27 2013 D
Políticas públicas de arquivo: a gestão documental do Arquivo

Público do Estado do Espírito Santo
Silva, Luiz Carlos da Venâncio, Renato Pinto x x

311 28 2013 T
Os registros de Belo Horizonte e Betim: novas abordagens em

relação ao registro do patrimônio cultural imaterial
Brettas, Aline Pinheiro

Frota, Maria Guiomar da
Cunha

x x

312 29 2013 D
A caracterização do documento jurídico para a organização da

informação
Souza, Simone Torres de Almeida, Maurício Barcellos x x

313 30 2014 D Acervo de Escritores Mineiros: gênese e constituição Oliveira, Gustavo Lopes de
Carvalho, Maria da

Conceição
x x

314 31 2015 D A importância dos estudos de usuários na formação do arquivista Vaz, Gláucia Aparecida Araújo, Carlos Alberto Ávila x x

315 32 2015 D
Arquivos Legislativos: a política pública arquivística em

instituições legislativas municipais
Assis, Wendell Lopes de Venâncio, Renato Pinto x x

316 33 2015 D
Estratégias de mediação arquivística nas instituições federais de

ensino superior
Carmo, Ana Lúcia da Silva do Campello, Bernadete Santos x -

317 34 2015 T
Aportes da arquitetura corporativa para o ambiente dos sistemas
informatizados de gestão arquivística de documentos: aplicação

em companhia de energia elétrica
Fernando Hadad Zaidan Bax, Marcello Peixoto x x

318 35 2015 D
Centros de memória acadêmicos: um estudo de multicasos na 

UFMG
Gomes, Clausi Maria do Porto Venâncio, Renato Pinto x x

319 36 2016 D
A Família Ocupacional ‘Arquivistas e Museólogos’:

posicionamento na Classificação Brasileira de Ocupações e perfil
de emprego

Alves, Thiara dos Santos
Crivellari, Helena Maria

Tarchi
x x

320 37 2016 D
Reflexões arquivísticas no processo de gestão de documentos de

imagens em movimento produzidos e/ou recolhidos em virtude da
atividade-fim de uma emissora de televisão

Lopes, Aline de Queiroz
Duarte, Adriana Bogliolo

Sirihal
x x

321 38 2016 T
Arquivo público da cidade de Belo Horizonte: a função avaliação

no contexto de políticas públicas arquivísticas municipais no
Brasil

Arreguy, Cíntia Aparecida
Chagas

Venâncio, Renato Pinto x x

322 39 2016 D Conexões entre Arquivo, Biblioteca e Museu: similaridade das Nogueira, Rubem Damião Soares Araújo, Carlos Alberto Ávila x x
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atividades profissionais e colaboração entre instituições O
Arquivo Público Mineiro, a Biblioteca Pública Estadual Luís de

Bessa e o Museu Mineiro

323 40 2016 D
Centros de memória e documentação da Universidade Federal de

Minas Gerais: perfis institucionais e políticas de acervo
Oliveira, Thaís Nodare de Venâncio, Renato Pinto x x

324 41 2017 T
I CNARQ: a Conferência Nacional de Arquivos e a construção de

uma política nacional para os arquivos brasileiros
Adão, Sheila Margareth Teixeira Venâncio, Renato Pinto x x

325 42 2017 T
Exceções legais ao direito de acesso à informação: dimensões

contextuais das categorias de informação pessoal nos documentos
arquivísticos

Silva, Welder Antônio Venâncio, Renato Pinto x x

326 43 2017 D
Preservação digital dos processos judiciais eletrônicos: políticas

públicas de arquivo no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira
Região, Minas Gerais

Silveira, Bruno Gomes da Venâncio, Renato Pinto x x

327 44 2017 D
Entre a teoria e a prática: o contexto de atuação dos estagiários,

sob a ótica das instituições contratantes e dos egressos do curso de
arquivologia da Universidade Federal de Minas Gerais

Silva, Maria Juliana Nunes da Parrela, Ivana Denise x x

328 45 2017 D
O Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte como campo
etnográfico: vestígios do africanismo no arquivo pessoal de

Nelson Coelho de Senna
Martiniano, Maristela Costa Silva, Rubens Alves da x -

329 46 2018 T
Arquivos universitários: a gestão eficaz e a preservação digital.
Um estudo dos sistemas acadêmicos e de recursos humanos da

Universidade Federal de Minas Gerais

Santos, Silvana Aparecida Silva
dos

Venâncio, Renato Pinto x x

330 47 2018 T
Impactos provenientes da redocumentarização de acervos

permanentes na pesquisa histórica
Santos, Hércules Pimenta dos Venâncio, Renato Pinto x x

331 48 2019 D
Políticas de arquivo e gestão de documentos no âmbito da Rede

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Silva, Ney Lúcio da

Nascimento, Adalson de
Oliveira

- x

332 49 2019 T
Práticas informacionais em arquivos: quadro comportamental e

contexto social dos usuários do Arquivo Público Mineiro
Vaz, Gláucia Aparecida

Venâncio, Renato Pinto - x

UFRJ-IBICT



217

N. Ano Tipo Título Autor Orientador(a)
Local 

CT&D RI/UFRJ RI/IBICT

333 1 1972 D
Um sistema de disseminação seletiva da informação para

os membros do Congresso Nacional
Raulino, Pérola Cardoso Não identificado - x -

334 2 1990 D
Globo Ciência : inventário e análise do arquivo de cartas

recebidas dos telespectadores em 1988
Guedes, Ângela Cardoso

Christóvão, Heloísa
Tardin 

- x -

335 3 1996 D
Socialização da informação arquivística: A viabilidade do

enfoque participativo na transferência da informação
Silva, Junia Gomes da Costa

Guimarães e
Christóvão, Heloísa

Tardin
x - -

336 4 1996 D
Lugares de memória e informação, os arquivos e centros

de documentação sobre trabalho, trabalhadores e suas
organizações

Gomes, Sandra Lúcia Rebel
Gómez, Maria Nélida

González de 
x - -

337 5 2000 D
O laudo médico-legal como fonte de informação e seu

papel social
Arruda, Maria Izabel Moreira

Pinheiro, Lena Vânia
Ribeiro

- - x

338 6 2002 T
Digitalização de acervos fotográficos públicos e seus

reflexos institucionais e sociais: tecnologia e consciência
no universo digital

Silva, Rubens Ribeiro
Gonçalves da

Pinheiro, Lena Vânia
Ribeiro

- - x

339 7 2004 T
Arquivologia e Ciência da Informação: (RE)definição de

marcos interdisciplinares
Fonseca, Maria Odila Kahl 

Gómez, Maria Nélida
González de

- - x

340 8 2005 T
Arquivos públicos brasileiros: a transferência da

informação na internet
Mariz, Anna Carla Almeida 

Gómez, Maria Nélida
González de 

- - x

341 9 2011 D
Recuperação da informação digital: a Norma Brasileira
de Descrição Arquivística – NOBRADE na descrição de

material imagético

Botão, Antônio Victor
Rodrigues 

Souza, Rosali
Fernandez de

x - x

342 10 2012 D
Arquivos universitários de entidades públicas de ensino

superior do Rio de Janeiro: estudo de caso dos aquivos da
UFRJ e UNIRIO

Carvalho, Wallace Pires de
Moreira, Geraldo

Prado
x - x

343 11 2012 D A vontade da verdade a informação e o arquivo Elias, Aluf Alba Vilar
Gómez, Maria Nélida

González de
x - x
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344 12 2012 D
Representação da informação: uma reflexão do Código de

Classificação de Documentos de Arquivo da Fundação
Oswaldo Cruz

Mendes, Renata Lourenço
 

Souza, Rosali
Fernandez de

x - x

345 13 2013 T
Dimensões politíco-arquivísticas da avaliação de

documentos na administração pública federal
 (2004-2012)

Indolfo, Ana Celeste Malin, Ana Maria x - x

346 14 2013 D
Representação da informação arquivística: diálogos e

conexões interdisciplinares
Aguiar, Andressa Furtado da

Silva de
Souza, Rosali
Fernandez de

x - x

347 15 2013 D
Um estudo sobre gestão de documentos arquivísticos

digitais na administração pública federal brasileira
Rocco, Brenda Couto de Brito Malin, Ana Maria x - x

348 16 2014 D
O uso de metadados para a preservação digital no

Arquivo da Marinha: a implementação do Software ICA-
AToM

Xavier, Jean Frederick Brito
Souza, Rosali
Fernandez de

x - x

349 17 2014 T
Os centros de documentação universitários como espaços
de institucionalização de “novas” memórias às margens

do regime de informação
Cavalcanti, Márcia Teixeira

Pimenta, Ricardo
Medeiros

x - x

350 18 2014 T
O futuro da memória digital na administração pública

federal brasileira
Hollós, Adriana Lúcia Cox

Prado, Geraldo
Moreira

x - x

351 19 2016 T
Acesso e gestão da informação governamental do tipo
arquivístico: aspectos técnicos e a visão de gestores e

servidores de duas instituições governamentais
Cruz, Emília Barroso Oliveira, Gilda Olinto x - x

352 20 2016 D
Conhecimento e memória na Casa de Oswaldo

Cruz/FIOCRUZ: reflexões e elementos para a construção
de iniciativas de memória organizacional

Loureiro, Erica de Castro
Pimenta, Ricardo

Medeiros
x - x

353 21 2017 T

Produção de sentido em documentos e informações de
arquivos sigilosos: comunidade de informação e

contrainformação sob o olhar da Assessoria de Segurança
e Informação – ASI UFF de 1971 – 1982

Souza, Rosale de Mattos Pimenta, Ricardo
Medeiros

x - x

354 22 2018 D A segunda censura: propriedade intelectual e difusão de Rangel, José Márcio Batista Bezerra, Arthur x - -
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documentos de interesse público Coelho 

355 23 2018 D
Popularizar ou perecer: a potencialidade informacional

dos arquivos na internet
Lopes, Bianca da Costa Maia

Pinheiro, Lena Vânia
Ribeiro

x - x
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APÊNDICE B – Distribuição de trabalhos com temáticas arquivísticas por PPGCI x ano

Ano/PPGCI UFC UFSCar UFPA UEL UFPE UFPB-JP USP UFSC UFBA UNESP-Mar UnB UFMG UFRJ/IBICT Total

1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1999 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 6
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 7
2006 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2 1 0 8
2007 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 3 0 10
2008 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4
2009 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 3 1 1 0 10
2010 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 3 5 3 0 19
2011 0 0 0 0 3 3 2 0 0 1 3 6 0 1 19
2012 0 0 0 0 0 5 3 1 1 1 4 3 0 3 21
2013 0 0 0 0 1 4 2 0 0 2 6 5 8 3 31
2014 0 0 0 2 3 5 1 0 2 0 5 4 1 3 26
2015 0 0 0 2 3 1 6 2 1 3 7 5 5 0 35
2016 0 0 0 0 4 3 6 2 0 2 2 9 5 2 35
2017 0 0 0 5 2 3 7 2 6 2 8 4 5 1 45
2018 0 2 0 0 1 6 3 2 3 4 6 5 2 2 36
2019 1 0 1 0 2 2 1 2 3 2 5 0 2 0 21
Total 1 2 1 9 19 39 35 15 16 28 55 63 49 23 355

UFF/IBICT+ 
UFF

Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa levantados em out. 2019.
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APÊNDICE C – Docentes com maior quantidade de orientações de trabalhos com temáticas arquivísticas em PPGCIs

Orientador(a)
Titulações TA*

Total
Mestrado/Instituição Doutorado/Instituição D T

1 Rodrigues, Georgete Medleg História/PUC-SP História/UnB 12 5 17 UnB

2 Sousa, Renato Tarciso Barbosa de Históra/UnB História social/USP 9 3 12 UnB

3 Venâncio, Renato Pinto História/PUC* História/USP 6 6 12 UFMG

4 Rodrigues, Ana Célia História/UFMG História social/USP História social/USP 11 0 11 UFF
5 Lopez, André Porto Ancona História/USP História social/USP História social/USP 8 3 11 UnB
6 Telma Campanha de Carvalho Madio História/PUC-SP História/PUC-SP Ciências da comunicação/PUC-SP 6 4 10 UNESP-Mar
7 Oliveira, Bernardina Maria Juvenal Freire Biblioteconomia/UFPB Ciência da informação/UFPB Letras/UFPB 7 2 9 UFPB-JP
8 Bizello, Maria Leandra História/UNICAMP Multimeios/UNICAMP Multimeios/UNICAMP 7 1 8 UNESP-Mar

9 Miranda, Zeny Duarte de Biblioteconomia e documentação/UFBA Letras e linguística/UFBA 6 1 7 UFBA

10 Guimarães, José Augusto Chaves Ciências da comunicação/USP Ciências da comunicação/USP 4 3 7 UNESP-Mar

11 Silva, Rubens Ribeiro Gonçalves História da arte/UFRJ Ciência da informação/UFRJ 5 1 6 UFBA

12 Oliveira, Lúcia Maria Veloso História/UFRJ Arquivologia/UNIRIO Ciência da informação/IBICT História social/USP 5 1 6 UFF
13 Jardim, José Maria Abi-História/UFF Ciência da informação/UFRJ Ciência da informação/UFRJ 5 1 6 UFF

14 Santos, Vilma Moreira dos Biblioteconomia/UFRM Ciências da informação/UFMG 4 1 5 UFMG

15 Maranon, Eduardo Ismael Murguia Biblioteconomia/PUC-Camp Educação/UNICAMP 3 2 5 UNESP-Mar

16 Biblioteconomia/UFPE História/UFPE 5 0 5 UFPE

17 Biblioteconomia/UFPB Biblioteconomia/UFPB Ciências da informação/UFMG 5 0 5 UFPB-JP
Fonte: Elaboração própria com base nos dados de pesquisa levantados em out. 2019 e na Plataforma Lattes.
Nota: Descrição das titulações conforme aparecem na Plataforma Lattes.
*Trabalhos com temáticas arquivísticas.

 Formação acadêmica
Vínculo 

institucional
História/Université Paris-Sorbonne, 

PARIS 4, França
Biblioteconomia e 

documentação/UnB
História/Universidade de Paris IV - 

Sorbonne, PARIS IV, França 

Não identificado na Plataforma 
Lattes

Direito/Fundação de Ensino Eurípides 
Soares da Rocha, FADIMA 
Biblioteconomia/UNESP

Intendênca da Marinha/EFORM 
Licenciatura em História/USU

Arquivologia/University of 
Liverpool, LIVERPOOL, Inglaterra 

História/Pontificia Universidad Catolica 
del Peru 

Lima, Marcos Galindo
Línguas e Cultura da América 
Latina/Leiden University (NL)

Neves, Dulce Amélia de Brito
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