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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo mapear a produtividade da disciplina da Arquivologia 

nos anais do GT 10 Informação e Memória do Encontro Nacional de Pesquisa em 

Ciência da Informação (ENANCIB), entre os anos de 2010 e 2015, totalizando seis 

eventos. O trabalho aborda os temas relacionados a estudos métricos, com foco na 

bibliometria e na cientometria, trata da Arquivologia, com ênfase no ensino de 

Arquivologia, com o histórico da criação dos cursos de graduação e pós-graduação, e 

também aborda os eventos científicos, especialmente o ENANCIB, escopo da pesquisa. 

Os objetivos específicos são: analisar o quantitativo de autores por artigo, relação dos 

autores com programas de pós-graduação, análise das instituições mais produtivas e a 

análise das regiões das instituições. A metodologia é do tipo exploratório-descritiva e 

bibliográfica, a pesquisa foi realizada na base de dados BENANCIB da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Os resultados encontrados são que a maioria dos artigos foi 

realizada em coautoria, no caso dois autores, caracterizando a relação orientando e 

orientador, a maioria dos trabalhos é realizada em programas de pós-graduação em 

Ciência da Informação, ou em parceria com estes programas. As instituições mais 

produtividade foram UFPB, UFPE e UNESP, respectivamente, e há um empate entre o 

Nordeste e o Sudeste como regiões das instituições mais produtivas, cada uma com 

44%. Por fim, relata a importância da Arquivologia e dos arquivos para a realização de 

pesquisas voltadas a memória. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to map the area of Archival Sciences in the proceedings of the Work 

Group 10 (WT 10) on Information and Memory of the Encontro Nacional de Pesquisa 

em Ciência da Informação (ENANCIB, National Meeting of Research in Information 

Science) between 2010 and 2015, so 6 events. The paper deals with topics related to 

metric studies, with a focus on bibliometrics and scientometrics, in Archival Sciences 

with emphasis on Archival Sciences teaching, the history of the creation of 

undergraduate and postgraduate courses, and also deals with scientific events, especially 

ENANCIB, the target of the research. The specific objectives are: analysis of the 

number of authors per article, authors relationship with graduate programs, analysis of 

the most productive institutions and the analysis of the regions of the institutions. The 

methodology and the exploratory-descriptive and bibliographic type, and BENANCIB 

data base from Universidade Federal Fluminense (UFF) was used. The results were that 

most of the articles were done in pairs, characterizing the advisor and student 

relationship, most of the works are carried out in graduate programs in Information 

Science, or in partnership with these programs. The most productive institutions were 

UFPB, UFPE and UNESP, respectively and there is a tie between the Northeast and 

Southeast as regions of the most productive institutions, each with 44%. Finally, he 

reports on the importance of Archival Sciences and archives for conducting memory-

related research. 

 

Keywords: Archival Sciences. Metric studies. Memory. ENANCIB 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A Arquivologia, segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística 

(ARQUIVO NACIONAL, 2005, p.37) é definida como “disciplina que estuda as 

funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observados na produção, 

organização, guarda, preservação e preservação utilização dos arquivos. Também 

chamada arquivística”. Essa disciplina tem como objetivo principal dar acesso à 

informação. Atualmente temos a Lei de Acesso a Informação (LAI), que traz 

visibilidade aos arquivos, e também de seus processos, pois permite maior acesso aos 

documentos. 

Para estudar como a Arquivologia se desenvolve, uma das possibilidades é 

mapear seu desempenho por meio do monitoramento de trabalhos apresentados em 

eventos. Para isso, a Análise de Domínio, que é um instrumento metodológico para 

analisar o “comportamento da Ciência” em determinado campo, surge como meio 

possível. Conforme Oliveira e Gracio: 

Análise de Domínio aplicável a diferentes áreas do conhecimento é um 

processo através do qual se pode sinalizar o que é mais importante ou 

significativo dentro de algum campo ou contexto científico, de modo a se 

analisar tendências, relações existentes ou processos (2009).  

 

Segundo Hjørland (2002a apud OLIVEIRA; GRACIO, 2009) existem várias 

formas de fazer a Análise de Domínio, e entre elas se encontra os estudos 

bibliométricos, que é alvo deste trabalho. Os estudos bibliométricos se realizam através 

de indicadores de produção, ligação e citação e fazem a análise quantitativa. 

Dessa forma, foram utilizados indicadores de produção para a nossa análise, 

observando instituições produtoras, seus pesquisadores e suas regiões. Os indicadores 

de ligação e citação não serão usados devido ao recorte da pesquisa. Os indicadores de 

produção serão usados para contagem de artigos, autores, análise de instituição, área do 

conhecimento, onde esperamos verificar produtividade dos pesquisadores e instituições.  

 O objetivo principal da pesquisa é analisar o tema Arquivologia nos anais do 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Ciência da Informação (ENANCIB), 

especificamente dentro do GT 10 - Informação e Memória, com os seguintes objetivos 

específicos: 

 Analisar pesquisadores: quantitativo de autores por artigo, relação dos autores 

com programas de pós-graduação,  

 Analisar instituições: instituições mais produtivas, regiões das instituições. 
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Para a realização destas análises iremos estudar os anais desde o XI ENANCIB 

em 2010, quando surge o GT 10, intitulado Informação e Memória e que estão reunidos 

no repositório intitulado BENANCIB da Universidade Federal Fluminense, onde serão 

ao todo analisados anais de seis encontros (2010 a 2015).  

O trabalho se divide em 3 etapas: na primeira, que é a revisão bibliográfica, 

veremos nas seções 1, 2, 3 e 4 as concepções teóricas dos temas da pesquisa. Assim, na 

seção 1 temos a justificativa e a metodologia; na seção 2, abordaremos os estudos 

métricos e seus principais estudos, que são a bibliometria e a cientometria; na seção 3 

discorremos sobre o desenvolvimento da pesquisa em Arquivologia e na seção 4 

discutiremos os encontros científicos, principalmente o ENANCIB para a pós-

graduação brasileira, e a justificativa da escolha em estudar o GT 10 Informação e 

Memória, e abaixo o quadro 1 – Referencial teórico, dos autores utilizados na pesquisa 

de acordo com o assunto estudado: 

 

Quadro 1 – Referencial teórico 

ESTUDOS MÉTRICOS Estudos Métricos Noronha e Maricato (2008) 

Bibliometria Guedes  e Borschiver (2005); 

Ravichandra Rao (1986); Otlet 

(1986); Spinak (1996); Oliveira e 

Gracio (2009 e 2011); Araujo 

(2006); Mueller (2013); Guedes 

(2012) e Elias (2015) 

Cientometria Silva e Bianchi (2001); Vanti 

(2011); Spinak (1996); Macias-

chapula (1998) e Vogel, Moraes, 

Campos (2016). 

ENSINO DE 

ARQUIVOLOGIA NO 

BRASIL 

Duchein (1982); Paes (2004); Thomassem (2006); Arquivo 

Nacional (2005); Cunha, Cavalcanti (2008); Jardim (2012); 

Tanus, Araújo (2013); Ferreira e Korand (2014); Estevão e 

Fonseca (2010), Santos (2008) e Schellenberg (2006) 

EVENTOS NA 

COMUNICAÇÃO 

CIENTÍFICA  

 

Comunicação 

científica 

Meadows (1999) 

 

Anais Campello (2000); Cunha (2001); 

Cunha; Cavalcanti ( 2008). 

ENANCIB ANCIB; Garcia e Targino (2011). 

Fonte: elaborado pela autora 
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  Na segunda etapa, apresentada na seção 5 de Metodologia, será explicada a 

coleta de dados da pesquisa, no caso, analise do repositório BENANCIB, verificando 

por evento, primeiramente os anais que são sobre a área da Arquivologia, depois a 

coleta os dados conforme os objetivos específicos estabelecidos. 

Na seção 6, Apresentação e discussão dos resultados da pesquisa, por fim, a 

terceira etapa da pesquisa, onde apresentaremos em forma de gráficos os resultados da 

coleta de dados e as análises que forem realizadas. 

Com esta pesquisa métrica, espera-se contribuir para o entendimento da área de 

Arquivologia dentro do GT 10 Informação e Memória, com a análise de seus autores e 

instituições. 
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2 ESTUDOS MÉTRICOS DA INFORMAÇÃO 

 
Nesta seção são apresentados os estudos métricos da informação, que desde suas 

origens tem a missão de quantificar a comunicação científica. 

Os “Estudos Métricos” compreendem o conjunto de estudos relacionados à 

avaliação da informação produzida, mais especialmente científica, em 

diferentes suportes, baseados em recursos quantitativos como ferramentas 
de análise. Fundamentados na sociologia da ciência, na ciência da 

informação, matemática, estatística e computação, são estudos de natureza 

teórico-conceitual, quando contribuem para o avanço do conhecimento da 

própria temática, propondo novos conceitos e indicadores, bem como 

reflexões e análises relativas à área. São, também, de natureza metodológica, 

quando se propõem a dar sustentação aos trabalhos de caráter teórico da área 

onde estão aplicados (OLIVEIRA; GRACIO, 2011, p. 19 grifo nosso).  

 

 A definição acima discorre sobre os estudos métricos da informação estão 

ligados à geração de conhecimento, principalmente em Ciência e Tecnologia (C&T), e 

que estes estudos têm como foco, segundo Noronha e Maricato (2008):  

[...] avaliação dos insumos como dos produtos gerados, apresentam 

abordagens bastante diferenciadas e podem ser analisados em macro, meso 

ou micro escalas. Dessa forma, poderão ser estudados aspectos sobre a 

orientação, a dinâmica e a participação da C&T em escala internacional 

(através da comparação entre dois ou mais países), nacional (entre dois ou 

mais estados), local (entre instituições de uma mesma cidade ou região). 

Cada uma dessas categorias de análise pode ser subdividida e aprofundada, 
surgindo novas variáveis e abordagens, por campo de atuação (linhas de 

pesquisa), por pesquisadores (formação, titulação), por colaboração 

(trabalhos em coautoria, sociabilidade entre os autores), assuntos, tipos 

documentais (periódicos, teses, dissertações, eventos, etc), instituições 

(universidades, centros de pesquisa, empresas), departamentos, cursos, 

disciplinas, etc.  

 

 Assim, os estudos métricos da informação servem para avaliar o comportamento 

da produção científica através de aspectos inerentes à comunicação científica, que 

podem ser divididos em insumos (inputs) e produtos (outputs). 

 Os chamados insumos ou inputs são as condições necessárias para a criação da 

produção científica, tais como recursos humanos, temática, infraestrutura, 

financiamento e produção científica; já os produtos ou outputs são os frutos desta 

produção, como a disseminação entre pares, divulgação, visibilidade e acessibilidade 

(NORONHA, MARICATO, 2008).  

   Tanto os insumos quanto os produtos são intimamente interligados, pois um 

depende do outro para que haja a comunicação científica, conforme vemos na figura 

abaixo: 
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Figura 1 - Fatores considerados nas medidas de Input (insumos) e Output (produto) 

 
Fonte: Noronha; Maricato (2008). 

 

Os estudos métricos se dividem de acordo com o objeto e a finalidade estudada: 
 

O interesse pelos estudos métricos, inicialmente voltado à análise de 
documentos (bibliometria), propiciou o aparecimento de sub-campos de 

atuação voltados a diferentes objetos de estudo, que são pontos de partida e 

referências centrais no desenvolvimento de estudos de áreas, disciplinas 

(cienciometria), de palavras/conteúdos (informetria), de bibliotecas 

(bibliotecometria), de páginas da web (webmetria), de patentes 

(patentometria). Essa diversificação de interesses é decorrente, 

principalmente, dos recursos tecnológicos disponíveis, indispensáveis a esses 

tipos de estudos. Todos se referem a medidas quantitativas, tendo como 

diferencial os objetos de estudo, suas variáveis, seus métodos e objetivos 

(MACIAS-CHAPULA, 1998 apud NORONHA, MARICATO, 2008, p.123). 

 

Além desses estudos, ainda temos webometria, cientometria, altmetria e 

arquivometria que são medidores de algum aspecto da comunicação científica, 

conforme abordaremos nas subseções a seguir. 

 

2.1 Bibliometria 

 
A bibliometria surge em 1922 através de Hulme com nome de “bibliografia 

estatística”, e segundo Guedes e Borschiver (2005), esse nome continuaria até que 
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Pritchard, em 1969, no seu texto Statistical Bibliography or Bibliometrics, cunharia o 

nome de bibliometria. Porém Ravichandra Rao (1986, p. 179), afirma que Ranganathan, 

famoso bibliotecário indiano, conhecido por criar as leis da Biblioteconomia, teria 

sugerido em 1948, na Conferência de Alslib em Leamington Spa, o termo 

“bibliotecometria” para designar um conceito semelhante da chamada hoje bibliometria. 

Mas Ranganathan, ao conceituar a bibliotecometria ou bibliometria, tinha em 

mente dados estatísticos dos serviços de biblioteca, ou seja, ele definiria essa teoria 

como “processos de informação e tratamento da informação em bibliotecas e centros de 

informação, utilizando-se a análise quantitativa das características e do comportamento 

de documentos, pessoa e usuários de bibliotecas (RAVICHANDRA RAO, 1986, p. 

179), onde a bibliotecometria teria como seu escopo a análise quantitativa da gerência 

de bibliotecas e a bibliometria do conhecimento registrado.·.  

Outro autor que utilizou o termo antes de Pritchard foi Paul Otlet, em seu artigo 

“Le livre et la mésure. Bibliométrie”, do seu livro Traité de documentation, de 1934. 

Esse capítulo em português, traduzido por Alda Baltar no livro Bibliometria: teoria e 

prática, de 1986, apresenta basicamente que a bibliometria é a “parte definida a 

bibliografia que se ocupa da medida ou da quantidade aplicada ao livro (aritmética ou 

matemática bibliológica)” (OTLET, 1986, p.20).  

Observa-se que apesar de Pritchard e Otlet utilizarem o mesmo termo, eles têm 

acepções diferentes, pois Pritchard o utilizava para analisar a ciência, e Otlet para 

analisar administração e serviços de biblioteca, desta forma, o conceito de Otlet para 

bibliometria se assimila ao de Ranganathan para biblioteconometria.  

Continuando esse regaste histórico do tema, no dicionário de Spinak (1996, p. 

35) temos que o primeiro estudo conhecido da bibliometria foi em 1917, Cole e Eales, 

uma análise estatística das publicações de anatomia, entre os anos e 1550 e 1860, 

divididas por países e reino animal; um segundo estudo, é de Hulme, em 1922, uma 

análise estatística da história da ciência; um terceiro é de Gross e Gross, de 1927, sobre 

referências e artigos de uma revista de química; um quarto estudo é de Bradford, em 

1934, sobre a distribuição de artigos em revistas de geofísica, onde se vê pela primeira 

vez a Lei de Dispersão de Bradford; e por fim, temos o estudo de Alan Pritchard, de 

1969 que sugere a mudança do nome de “bibliografia estatística” para “bibliometria”, 

considerados por muitos autores o criador do termo, embora outros considerem que 

Otlet já tinha criado o termo antes. 
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Pritchard (1969 apud RAVICHANDRA RAO, 1986, p. 179) define bibliometria 

como “estudos que buscam quantificar o processo da comunicação escrita” e Fairthore 

(1960 apud RAVICHANDRA RAO, 1986, p. 179) como “o tratamento quantitativo das 

propriedades do discurso registrado e do comportamento referente ao mesmo”, assim 

seu escopo hoje versa sobre a comunicação científica, sendo o estudo da quantificação 

dessa área do conhecimento. 

A bibliometria então surge como a “necessidade do estudo e da avaliação das 

atividades de produção e comunicação científica” (ARAUJO, 2006, p. 12), e teve 

objetivos diferentes, conforme vemos abaixo: 

Inicialmente voltada para a medida de livros (quantidade de edições e 

exemplares, quantidade de palavras contidas nos livros, espaço ocupado 

pelos livros nas bibliotecas, estatísticas relativas à indústria do livro), aos 

poucos foi se voltando para o estudo de outros formatos de produção 

bibliográfica, tais como artigos de periódicos e outros tipos de documentos, 

para depois ocupar-se, também, da produtividade de autores e do estudo de 

citações. Conforme Figueiredo (1977), a bibliometria desde sua origem é 

marcada por uma dupla preocupação: a análise da produção científica e a 

busca de benefícios práticos imediatos para bibliotecas (desenvolvimento de 

coleções, gestão de serviços bibliotecários). Também a promoção do controle 
bibliográfico (conhecer o tamanho e as características dos acervos, elaborar 

previsões de crescimento, etc) é apontado como objetivo “mais óbvio” da 

bibliometria (NICHOLAS; RITCHIE, 1978, p. 12, tradução nossa apud 

ARAUJO, 2006, p.12). 

 

Os estudos em bibliometria são diversos e com finalidades diferentes, e Glänzel 

(2003, p. 9 apud MUELLER, 2013, p. 11) os classifica em três tipos: 

 Bibliometria para praticantes da bibliometria (metodologia); 

 Bibliometria para as disciplinas científicas; 

 Bibliometria para a gestão em ciência e tecnologia (políticas científicas). 

 

Além disso, essa mesma autora (MUELLER, 2013, p.17) afirma que esses 

estudos têm quatro objetivos:  

 análise e mapeamento de autores e coautorias colaboração e redes; 

 avaliação e descrição da literatura, impacto e indicadores; 

 produção e produtividade, visibilidade de autores e instituições; 

 estudos de citação e cocitação.  

 

Os estudos possuem indicadores quantitativos, meio para realizar as avaliações e 

segundo Oliveira e Gracio (2009) esses indicadores podem ser produção, indicadores de 

ligação e indicadores de citação. Indicadores de produção são aqueles voltados para os 
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números de publicações de livros, artigos, publicações científicas, relatórios, por 

instituição, área de conhecimento ou pais, além de indicadores percentuais, taxas de 

crescimento, distribuição de produtividade, distribuição do uso de vocabulário e 

distribuição de produtividade de periódicos, tem como objetivo analisar o referencial 

teórico-epistemológico predominante de uma área. 

 Os indicadores de ligação (OLIVEIRA; GRACIO, 2009) baseiam-se na 

frequência de autores, citações, construindo redes de relacionamento, através do uso de 

técnicas estatística, matemática e computacional, com o objetivo mapear a cooperação 

regional, nacional e internacional. Já os indicadores de citação, medem citações, fator de 

impacto e índices relevantes, com o objetivo de avaliar o desempenho científico. 

 As finalidades, objetivos e indicadores dos estudos bibliométricos são 

importantes para definição do estudo bibliométrico propriamente dito, pois são eles que 

guiarão o pesquisador na pesquisa. No caso desta pesquisa temos como finalidade a 

bibliometria para a disciplina científica, os objetivos de análise e mapeamento de 

autorias e coautorias colaboração e redes e produção e produtividade, visibilidade de 

autores e instituições e como indicadores os de produção. 

Com relação aos estudos bibliométricos de fato, as autoras Guedes e Borschiver 

(2005, p. 14) trazem um quadro onde apresentam as principais leis e princípios desses 

estudos:  

 

Quadro 2 – Leis e princípios de bibliometria 

Ciência da Informação 

Bibliometria 

Leis e Princípios Foco de 

Estudo 

Principais Aplicações 

Lei de Bradford periódicos estimar o grau de relevância de periódicos, em dada 

área do conhecimento 

Lei de Lotka autores estimar o grau de relevância de autores, em dada 

área do conhecimento 

Leis de Zipf palavras indexação automática de artigos científicos e 

tecnológicos 

Ponto de 

Transição (T) de 

Goffman 

palavras indexação automática de artigos científicos e 

tecnológicos 

Colégios 

Invisíveis 

citações identificação da elite de pesquisadores, em dada 

área do conhecimento 

Fator de 

Imediatismo ou 

citações estimar o grau de relevância de artigos, cientistas e 

periódicos científicos, em 
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de Impacto determinada área do conhecimento 

 

Acoplamento 

Bibliográfico 

citações estimar o grau de ligação de dois ou mais artigos 

Cocitação citações estimar o grau de ligação de dois ou mais artigos 

Obsolescência da 

Literatura 

citações estimar o declínio da literatura de determinada área 

do conhecimento 

Vida-média citações estimar a vida-média de uma unidade da literatura 

de dada área do conhecimento 

Teoria Epidêmica 

de 

Goffman 

citações estimar a razão de crescimento e declínio de 

determinada área do conhecimento 

Lei do Elitismo citações estimar a o tamanho da elite de determinada 

população de autores 

Frente de Pesquisa citações identificação de um padrão de relação múltipla entre 

autores que se citam 
Fonte: GUEDES; BORSCHIVER, 2005, p. 14  

 

 Os estudos apresentados acima focam na avaliação de periódicos, autores, 

palavras e citações e, devido a isso, abordaremos as principais leis da bibliometria, em 

seguida. 

 

2.1.1 Lei de Bradford 

 

A lei de Bradford ou Lei da dispersão tem como foco os periódicos. Essa lei 

surgiu em 1934 com a análise da bibliografia sobre geofísica e óleos lubrificantes, onde 

o Bradford argumenta que:  

se dispormos periódicos em ordem decrescente de produtividade de artigos 

sobre um determinado tema, pode-se distinguir um núcleo de periódicos mais 
particularmente devotados ao tema e vários grupos ou zonas que incluem o 

mesmo número de artigos que o núcleo, sempre que o número de periódicos 

existentes no núcleo e nas zonas sucessivas seja de ordem de 1: n: n2: 

n3....(1934 apud ARAUJO, 2006, p. 15) 

 

 Ou seja, faz uma análise dos periódicos para descobrir os mais relevantes para 

determinada área do conhecimento e também onde estão publicados os principais 

trabalhos de um campo científico, através da premissa “sucesso-engendra-sucesso”, 

assim sempre vamos encontrar os principais trabalhos de uma área, em certos títulos de 

periódicos, assim a lei objetiva:  

(...) apoiar nas tomadas de decisão quanto aos benefícios voltados aos 

serviços de atendimento aos usuários, buscando na coleção de títulos de 

periódicos a satisfação dos usuários e a utilidade desses títulos; além de 

avaliar os serviços de recuperação ou aquisição por meio da medição. Enfim, 

é voltada para o planejamento e administração de sistemas de informação, 

política de aquisição e recuperação de informação relevante (COUTINHO, 

1991 apud ELIAS, 2015, p. 90). 
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2.1.2 Lei de Lotka 

 

 A lei de Lotka ou Lei do quadrado inverso tem como foco a produtividade dos 

autores em documentos científicos. Formulada em 1926, Lotka afirma que é um 

pequeno número de autores que produz uma larga produção científica, e que um grande 

número de produtores tem uma baixa produção, e assim formula a Lei do Inverso do 

Quadrado 1/n2, onde “um dado período de tempo, analisando um número n de artigos, o 

número de cientistas que escrevem dois artigos seria igual a ¼ do número de cientistas 

que escreveram um” (GUEDES, BORSCHIVER, 2005, p.5). Esses estudos de 

produtividade científica possuem a intenção de revelar autores que são mais 

prestigiados em uma área do conhecimento, onde a lei: 

Na gestão da informação e do conhecimento, assim como no planejamento 

científico e tecnológico, sua aplicabilidade se verifica na avaliação da 

produtividade de pesquisadores, na identificação dos centros de pesquisa 

mais desenvolvidos e no reconhecimento da “solidez” de uma área científica. 

Ou seja, quanto mais solidificada estiver uma ciência, maior a probabilidade 

de seus autores produzirem múltiplos artigos, em dado período de tempo. 

(GUEDES, BORSCHIVER, 2005, p. 5). 

  

2.1.3 Lei de Zipf 

 

 A lei de Zipf tem como foco a ocorrência de palavras em um texto. Criada em 

1949, onde Zipf analisou a obra Ulisses de James Joyce, descobrindo que há uma 

relação entre o número de palavras e sua frequência de uso, e concluiu que a uso 

constante do mesmo termo no texto tem uma frequência, assim, formulou a equação: r x 

f = k, onde r é a posição da palavra, f é a sua frequência e k é a constante.  

 Zipf também aborda o princípio do menor esforço, onde o uso das palavras mais 

significativas e que remetem ao núcleo do assunto tratado num texto tem a tendência a 

se repetir várias vezes, assim há uma economia das palavras e essas palavras são 

descritores do texto, pois elas o representam.  

 

2.1.4 Análise de citações 

  

 A análise de citações se refere ao estudo da influência de um trabalho no outro, 

ou seja, das conexões existentes entre diferentes textos e autores, com a intenção de 

mensurar a “produção científica de um determinado pesquisador, de grupos de pesquisa, 

de instituições de pesquisa, países etc., como também a obtenção de indicadores acerca 
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do desenvolvimento científico como um todo ou de um domínio científico do 

conhecimento” (GUEDES, 2012, p. 93). 

 Há vários estudos neste sentido, como vimos no Quadro 2 - Leis e princípios de 

bibliometria e cada um avalia as citações de acordo com o objetivo estudado. 

 

2.2 Cientometria 

  

A cientometria pode ser definida como “estudo da mensuração do progresso 

científico e tecnológico e que consiste na avaliação quantitativa e na análise das inter-

comparações da atividade, produtividade e progresso científico” (SILVA; BIANCHI, 

2001, p. 6).  

A cientometria é um segmento da Sociologia da Ciência, que visa estudar a 

“ciência da ciência”, sendo aplicada no desenvolvimento de políticas científicas, pois ao 

contrário da bibliometria que se utiliza de fontes bibliográficas para realizar seus 

estudos quantitativos, visando os processos de publicação, disseminação e uso da 

informação, a cientometria a partir de indicadores, procura analisar a evolução da 

produção científica, assim a cientometria se sobrepõe a bibliometria.   

 Segundo Spinak (1996, p. 48), a cientometria surge na antiga URSS e Europa 

Oriental com estudos quantitativos sobre a história da ciência e do progresso 

tecnológico. Trata-se de uma área que estudaria a “ciência da ciência”, e Derek de Solla 

Price é considerado seu pai (VANTI, 2011), através do seu estudo intitulado “Little 

Science, Big Science”, em 1963, e também um impulsionador da área durante a década 

de 60. 

 Foi na década de 60 também que surgiu o periódico Scientometrics, que reúne 

trabalhos na área de estudos métricos de informação, principalmente bibliométricos, 

cientométricos e informétricos e que tem como objetivo divulgar características da 

ciência e da pesquisa científica, com ênfase em estudos da ciência por métodos 

matemáticos estatísticos, em sua totalidade já publicou 111 volumes, 343 números e 

5086 artigos. 

 A cientometria tem diferentes finalidades para a mensuração da ciência, como 

vemos abaixo:  

Percebe-se uma gama de possibilidades de estudos envolvendo a produção 

científica, estes podem servir a diferentes propósitos: parâmetros para o 

estabelecimento de políticas científicas; investimento e avaliação das 

agências de fomento a pesquisa; desenvolvimento de indicadores de 
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avaliação; análise de tendências de pesquisa e gestão da atividade científica 

em geral; dentre outros (VOGEL; MORAES; CAMPOS, 2016). 

 

Para a análise cientométrica, Macias-Chapula (1998, p.137) apresenta os 

principais indicadores nacionais e internacionais no estudo da cientometria, como 

observamos abaixo: 

 Número de trabalhos – reflete os produtos da ciência, medidos pela contagem 

dos trabalhos e pelo tipo de documentos (livros, artigos, publicações científicas, 

relatórios etc.). A dinâmica da pesquisa em um determinado país pode ser 

monitorada e sua tendência traçada ao longo do tempo; 

 Número de citações – reflete o impacto dos artigos ou assuntos citados; 

 Coautoria – reflete o grau de colaboração na ciência em nível nacional e   

internacional. O crescimento ou o declínio da pesquisa cooperativa podem ser 

medidos; 

 Número de patentes – reflete as tendências das mudanças técnicas ao longo do 

tempo e avalia os resultados dos recursos investidos em atividades de P&D. 

Esses indicadores determinam o grau aproximado da inovação tecnológica de 

um país. 

 Número de citações de patentes – mede o impacto da tecnologia. 

 Mapas dos campos científicos e dos países – auxiliam a localizar as posições 

relativas de diferentes países na cooperação científica global. 

 

Vanti (2011) propõe para a análise cientométrica várias leis e indicadores para 

realização da pesquisa, onde as leis são: leis cientométricas (Lei de Lotka, Lei de 

Bradford e Lei de Zipf), Frente de pesquisa, colégios invisíveis, crescimento 

exponencial, elitismo. Já os indicadores podem ser de atividade ou relacionais, onde os 

de atividade medem o volume das atividades por quantitativo de autores, artigos, 

palavras-chaves, citações, e os indicadores de relação medem os vínculos e interações 

entre os itens avaliados, assim os indicadores proposto pela autora são: índices de 

citação, fator de impacto, índices de autoria e coautoria e de cocitação, índice-H. 

É nítido que essas leis e indicadores propostos tanto por Macias-Chapula (1998 

p.137) quanto por Vanti (2011) são indicadores obtidos através de análises 

bibliométricas, como vimos na subseção anterior, mas os objetivos desses dois estudos 

são diferentes, pois Macias-Chapula (1998, p.135) e Spinak (1996) argumentam que a 

bibliometria tem como objetivos alocar recursos, tais como tempo e dinheiro, com o 
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estudo a organização de setores científicos e tecnológicos, para identificar autores, 

relações e tendências. 

Já a cientometria tem como objetivo “identificar domínios de interesse. Onde os 

assuntos estão concentrados. Compreender como e quanto os cientistas se comunicam” 

(MACIAS-CHAPULA, 1998, p.135), assim estudando a evolução da produção 

científica com o uso de indicadores de publicações, por exemplo. A cientometria se 

preocupa e com a produtividade e a utilidade científica, enquanto a bibliometria com a 

medição de registros bibliográficos de comunicação científica. 

 

2.3 Outros estudos 

 
 A partir do surgimento da bibliometria e posteriormente da cientometria, outros 

estudos métricos de informação surgiram para tratar de alguns aspectos da comunicação 

científica. Para apresentar esses outros estudos, foi elaborado um quadro com as 

principais informações pertinentes a cada um, como definição, histórico, objeto de 

estudo, variáveis, métodos e objetivo.  
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Quadro  3 – Outros estudos métricos    

ESTUDO 

MÉTRICO 
DEFINIÇÃO HISTÓRICO OBJETO DE 

ESTUDO 
VARIÁVEIS MÉTODOS OBJETIVO 

Informetria o estudo dos aspectos 

 quantitativos da 

informação em qualquer 

formato, e não apenas 

registros catalográficos ou 
bibliografias, referente a 

qualquer grupo social, e 

não apenas aos cientistas. 

A informetria pode 

incorporar, utilizar e 

ampliar os muitos estudos 

de avaliação da 

informação que estão fora 

dos limites tanto da 

bibliometria como 
da cienciometria 
(TAGUE-SUTCLIFFE, 

1992, p. 1 tradução nossa). 

“foi proposto pela 

primeira vez por Otto 

Nacke, diretor do 

Institut für 

Informetrie, em 
Bielferd, Alemanha, 

1979” (BROOKES, 

1990 apud VANTI, 

2002, p. 154). 

as palavras, 

 documentos, 
bases de dados, 

comunicações 

informais 
(inclusive em âmbitos 

não científicos), home 
pages na WWW; 

medir a recuperação, 

a relevância, a 

revocação; 

modelo vetor-espaço, 

modelos booleanos de 

recuperação, modelos 
probabilísticos; 

linguagem de 
processamento, 

abordagens baseadas 

no  conhecimento, 

tesauros; 

melhorar a 

eficiência da 
recuperação da 

informação, 

identificar 
estruturas e 

relações dentro dos 

diversos sistemas 

de informação 

(MACIAS- 
CHAPULA apud 

VANTI18, 2002, 

p.160) 
  

Patentometria É uma técnica que compõe 

o grupo de métodos 

analíticos pertencentes à 

 bibliometria, [ou seja, é o 

estudo bibliométrico das 

características e usos dos 

documentos de patentes, 

que medem o grau de 

tecnologia e inovação de 

um país ou de um setor da 

indústria] (GUZMÁN 
SÁNCHEZ, 1999, p. 37). 

 

 

 

 

Em 1970, foi criado o 

INPI, responsável 

pelo  aperfeiçoamento, 
disseminação e gestão 

do sistema brasileiro 

de concessão e 

garantia de direitos de 

propriedade 

intelectual para a 

indústria 

relações entre o 

conhecimento 

científico e sua 

contribuição ou 

transformação em 

conhecimento 
tecnológico 

medir a produção de 

patentes, depósitos 
(período), tipologia e 

área, frequência de 

autor 

método bibliométrico 

e análise estatística 
analisar a 

procedência das 

patentes e 

investigar o 

 cenário em âmbito 

nacional e 

internacional 

(GUZMÁN 

SANCHEZ, 1999; 

MORAES et al, 

2014). 
 

 

 

 



25 

 

 

 

ESTUDO 

MÉTRICO 
DEFINIÇÃO HISTÓRICO OBJETO DE 

ESTUDO 
VARIÁVEIS MÉTODOS OBJETIVO 

Cibermetria estudo dos aspectos 
quantitativos da 

construção e utilização de 

recursos de informação, 

estruturas e tecnologias em 

toda a internet, com base 

em abordagens 

bibliométricas e 

informétricas 
(BJÖRNEBORN, 2004, p. 

13, tradução nossa). 

  Internet, ciberespaço 

(chats, mailing lists, 

grupos de discussão, 

muds e WWW); 

quantidade de 

informações 

produzidas ou 

trocadas por meio de 

recursos disponíveis 

no ciberespaço em 

um determinado 

período de tempo; 

motores de busca e 

métodos quantitativos 

no âmbito da 

Informetria 

estudos estatísticos 

de grupos de 

discussão; análise 

das malas diretas; 

análise de qualquer 

tipo de 

comunicação 

através de 
Internet 

Webometria “o estudo dos aspectos 
quantitativos da  onstrução 

e utilização dos recursos 

de informação, 
estruturas e tecnologias da 

web a partir de abordagens 

informétricas e 

bibliométricas” 

(BJÖRNEBORN, 2004, p. 

12, tradução nossa). 

Autores como Almind 

e Ingwersen são 

considerados uns dos 

primeiros a se 

dedicarem ao estudo 

da webometria, sendo 

considerados 
autores do termo 

webometrics (VANTI, 

2005). 

sítios na WWW 

(URL, título, tipo, 

domínio, tamanho e 

links), motores de 

busca 

número de páginas 

por sítio, no de links 

por sítio, no de links 

que remetem a um 
mesmo sítio, no de 

sítios recuperados 

fator de impacto da 

Web (FIW), 

densidade dos links, 

“sitações”, estratégias 

de busca 

avaliar o sucesso 

de determinados 

sítios, detectar a 

presença de países, 

instituições e 

pesquisadores na 

rede e melhorar a 

busca e a eficiência 

dos motores de 

busca na 

recuperação das 

informações 
(VANTI, 2002, p. 

160). 
Webmetria “associada a métricas de 

acesso de sites da Web, 

obtidas por análise de logs 

ou por page tagging, 
sendo, por conseguinte, 

um subconjunto da 

webometria” (GOUVEIA; 
LANG, 2013, p. 173-174). 

 

 

  páginas na internet, 

hospedeiros, motores 

de busca 

quantidade de logs 

por page tagging, 

visitas e 
consultas (acervos) 

Google Analytics 

(origem do visitante, 

o navegador utilizado, 

a resolução de tela, 

quanto tempo o 
visitante ficou no site 

e quantas páginas 

foram acessadas); 

avaliar o acesso de 

sites (NORONHA; 
MARICATO, 

2008; GOUVEIA, 

2013; GOUVEIA; 

LANG, 
2013). 
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ESTUDO 

MÉTRICO 
DEFINIÇÃO HISTÓRICO OBJETO DE 

ESTUDO 
VARIÁVEIS MÉTODOS OBJETIVO 

Altmetria “[...] o uso de dados 

webométricos e 

cibermétricos em estudos 

cientométricos” 

(GOUVEIA, 2013, p. 

219). 

  análise de acesso de 

dados 
impacto dos 

conteúdos online 

(artigos, citações 
em blogs, tweets, 

dowloads, mídias 

online, rede de 
compartilhamento, 

mídias sociais e 

gestores de 
referência), dados de 

leitura; 

Altmetric.com (DOI), 

ImpactStory, 

ReaderMeter 
(Mendeley) 

avaliar o acesso de 

dados (GOUVEIA, 

2013; GOUVEIA; 

LANG, 2013). 

Arquivometria  a aplicação de métodos e 

modelos matemáticos e 

estatísticos ao 

comportamento e análise 

dos documentos e 

manuscritos de arquivo 
com o interesse de 

identificar o 

 comportamento de 
fenômenos históricos 

associados a estrutura e 
organização deste tipo de 
fundo e documento, 
cujos resultados 

enriquecem a organização 

da atividade arquivística e 

por conseguinte a 

disciplina de arquivologia” 

(GORBEA PORTAL, 

1994, p. 26 tradução 

nossa). 

  fundo  documentário e 

 seus usuários; 
estrutura do arquivo 

(ações e  gestão), 

circulação de 

consultas 

frequência e 

distribuição 
tratar da longitude 

das estantes, 
documentos de 

arquivo, atividade 

cultural,  de 

pesquisa e pessoal 

(PINTO, 2011, p. 

62). 

 

 

Fonte: quadro elaborado a partir da dissertação de Elias (2015) 

 

                Nosso estudo tem abordagem bibliométrica e cientométrica, portanto. 
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3 PESQUISA EM ARQUIVOLOGIA NO BRASIL 
 

 Esta seção tem como objetivo descrever o ensino em Arquivologia no Brasil. O termo 

arquivo segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO 

NACIONAL, 2005, p. 27) possui quatro significados: 

1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, 

pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, 

independentemente da natureza do suporte.  

2 Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, 

a conservação e o acesso(1) a documentos. 

3 Instalações onde funcionam arquivos(2). 

4 Móvel destinado à guarda de documentos. 

 

Segundo Paes (2004, p. 20) os arquivos têm como finalidade e função servir a 

administração ou organização para tornar acessível as informações inseridas no seu acervo 

documental. 

 As funções dos arquivos também podem ser de caráter primário ou secundário, 

segundo Thomassem (2006, p. 9), onde os arquivos de caráter primário são os arquivos 

produzidos para a realização de atividades administrativas, os chamados arquivos correntes e 

intermediários, já os de caráter secundário, são os arquivos históricos, que tem como função 

guardar a memória das instituições, pessoas, famílias, nações, sendo chamados de arquivos 

permanentes. 

 Para Duchein (1992) em 24 de abril de 1841, com Natalis de Wailly, surge o princípio 

fundamental da Arquivologia, quando se estabelece o “respeito aos fundos”, preceito 

fundamental para organizar arquivos, além de elaborar normas para organizar os documentos 

dos Arquivos Nacionais Franceses. Esse princípio propõe que “todos os documentos 

originados de uma “autoridade administrativa, corporação ou família” deveriam ser 

agrupados, constituindo fundos” (SCHELLENBERG, 2006, p.243).  

Um outro princípio fundamental para a Arquivologia, é o “princípio da proveniência”, 

que foi expresso pela primeira vez por 1874 Heinrich von Sybel, diretor do Arquivo do 

Estado da Prússia. O autor “estabelecia que as principais divisões, no Arquivo do Estado, 

deviam ser formadas pela separação dos documentos originários nas diversas unidades 

administrativas do governo” (SCHELLENBERG, 2006, p.246). Ainda segundo Schellenberg 

(2006, p.247) a diferença entre esses dois princípios e que o “respeito aos fundos” está ligado 

a arranjo, onde pode haver rearranjo de acordo com as necessidades da pesquisa, e no 

“princípio de proveniência” a organização dos documentos se segue exatamente as funções 

administrativas, na mesma ordem em foram criados. 
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 Posteriormente, a Arquivologia se consolida com a publicação de outros manuais, 

como o Manual of Archive Administration de Sir Hilary Jenkinson, contudo o mais famoso 

deles é o Manual de arranjo e descrição de arquivos, mais conhecido como Manual dos 

Arquivistas Holandeses, elaborado Muller, Feith e Fruin, em 1898. Assim, segundo 

Schellenberg (2006, p.36): "Do ponto de vista da contribuição universal para a arquivística o 

mais importante manual escrito sobre administração de arquivos é provavelmente o de um trio 

de arquivistas holandeses. S. Muller (1848-1922), J. A. Feith (1858-1913) e R. Fruin (1857-

1935)". 

 Arquivologia ou Arquivística são termos considerados sinônimos pelo Dicionário 

Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005), mas que no 

Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, apesar de estarem relacionados, são definidos 

como: 

Arquivologia “disciplina que tem por objeto o conhecimento dos arquivos e dos 

princípios e técnicas a serem observados na sua constituição, organização, 

desenvolvimento e utilização” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p.30) 

 

Arquivística 1. Princípios e técnicas que devem ser seguidos na constituição, 

organização, gerencia, desenvolvimento e utilização de arquivos. Inclui os aspectos 

legais e regulamentares dos arquivos, administração de arquivos (...)” (CUNHA; 

CAVALCANTI, 2008, p.24). 

 

 Como analisamos nessas definições, a primeira é idêntica ao conceito definido pelo 

Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (ARQUIVO NACIONAL, 2005), e o 

conceito de Arquivística, também se conceitua da mesma forma, portanto para este trabalho 

consideraremos Arquivologia e Arquivística, sinônimos, principalmente na execução deste 

trabalho, que visa mapear a produtividade da Arquivologia ou Arquivística nos anais do 

ENANCIB. 

  O ensino em Arquivologia surge dos manuais já citados, e em muitos casos de forma 

empírica nos arquivos, mas para Jardim (2012) a pesquisa em Arquivologia de forma 

estruturada surge devido aos motivos abaixo: 

 

Num quadro histórico de alterações frequentes do ponto de vista científico, 

tecnológico, organizacional, político, etc. a pesquisa em Arquivologia se faz cada 

vez mais necessária. A partir desse momento é preciso produzir conhecimento não 

apenas para as motivações mais imediatas de gestão arquivística, mas também para 

os cenários em vias de emergir. Não se trata mais apenas de produzir conhecimento 

para um programa de classificação arquivística a ser estabelecido nos próximos dois 

anos. Agora é preciso também investigar e obter respostas que reorientem esses 

programas de classificação nos médios e longos prazos, em um quadro das redes de 

informação, face aos usos remotos dos acervos, políticas e práticas de governo 

aberto, por exemplo. Atuar com eficiência sob essa dinâmica requer investimento 

em pesquisa (JARDIM, 2012, p. 136). 
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 Com isso aponta-se a discussão da Arquivologia como disciplina científica, pois se 

começa a refletir epistemologicamente sobre a área, e nesse contexto do surgimento como 

disciplina científica implica a publicação e apresentação de trabalhos em congressos. Para 

Jardim (2012, p. 143) a Arquivologia passa a ter três visões, uma como área autônoma, mas 

como ciência auxiliar da História, outra como uma disciplina que constitui uma subárea da 

Ciência da Informação e a terceira como uma disciplina científica com relações 

interdisciplinares com a História, a Administração, a Ciência da Informação, a 

Biblioteconomia, a Museologia, a Sociologia, etc. Jardim defende essa interdisciplinaridade 

como sendo a composição da Arquivologia como disciplina científica. 

 A pesquisa em Arquivologia tem diversas finalidades e no Quadro 4 - Finalidades da 

Arquivologia, abaixo, vemos algumas delas a partir da visão dos autores Perdseon, Couture e 

Ducharme e Jardim. 

Para os três autores existem algumas finalidades idênticas como as funções 

arquivísticas, arquivo e sociedade, tecnologias, gestão de programas e serviços arquivísticos, e 

também outros específicos como produção e difusão do conhecimento arquivístico, à 

docência e docentes em Arquivologia, usos e usuários da informação arquivística, ambientes 

arquivísticos etc. Essas finalidades da pesquisa em Arquivologia são realizadas 

principalmente no meio universitário, por meio de pesquisas de alunos e professores tanto da 

graduação, quanto da pós-graduação. 

 

Quadro 4 – Finalidades da pesquisa em Arquivologia 

Perdeson (1994) Couture e Ducharme 

(1998-1999), 

Jardim (2012) 

Natureza da informação e 

dos documentos históricos 

Objeto e finalidade da 

Arquivologia 

Perfil da atividade 

arquivística 

História social e 

institucional 

História dos Arquivos e da 

Arquivologia 

 

Arquivos e sociedade Arquivos e Sociedade Percepção social dos 

arquivos, da arquivologia e 

dos arquivistas 

Prospectiva arquivística 

Arquivos privados 

Funções arquivísticas Funções arquivísticas Normalização 

Preservação 

Políticas arquivísticas 

Gestão de programas e 

serviços de arquivos 

Gestão de programas e 

serviços arquivísticos 

Gestão de Serviços e 

Instituições Arquivísticas 

Ética, tecnologias da Tecnologia Documentos digitais 
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informação e outros 

problemas colocados aos 

arquivos 

Questões específicas 

relacionadas com os 

arquivos 

 

Tipos de mídias e 

arquivos: documentos 

eletrônicos 

 Ambientes arquivísticos  

  Usos e usuários da 

informação arquivística  
Fonte: quadro elaborado a partir de Jardim (2012)  

 

O surgimento do ensino em Arquivologia em nível universitário no Brasil é datado de 

1977, entretanto desde o início do século XX, em 1911, que se começam as preocupações na 

criação de cursos de capacitação de profissionais para atuação em arquivos. 

 Foi em 1911 que se estabelece o curso de Diplomática, por meio do decreto nº 9.197 

dentro do o Arquivo Nacional (AN) e em 1922 com o decreto nº 15.596, de 2 de agosto há a 

proposta de curso técnico para os funcionários do Arquivo Nacional, feita pelo diretor da 

época Alcides Bezerra, o curso técnico era comum as instituições Arquivo Nacional, 

Biblioteca Nacional e Museu Histórico Nacional, porém não chegou a funcionar de fato, 

entretanto “no decorrer dos anos o Arquivo Nacional sempre procurou valorizar e enfatizar as 

questões relacionadas ao ensino voltado para a formação profissional do arquivista, criando 

cursos técnicos e buscando trazer literatura especializada para o país” (FERREIRA; 

KONRAD,  2014, p. 132).   

 Em 1960, o diretor do Arquivo Nacional, José Honório Rodrigues, cria o Curso de 

Aperfeiçoamento de Arquivos (CPA) a partir dos cursos ministrados por Henri Boullier de 

Branche em 1959 e 1960 e para Santos (2008, p. 131) a CPA teve três fases: na primeira até a 

década de 1970, com a instalação da Seção de Cursos do Arquivo Nacional; a segunda até o 

segundo semestre de 1974, quando o curso foi adaptado a Resolução n. 23 do Conselho 

Federal de Educação (CFE); e a terceira quando o curso passou a ter currículo mínimo e 

mandato universitário.  

 Também em 1960, José Honório Rodrigues convida o arquivista norte-americano 

Theodore Roosevelt Schellenberg, vinculado à American University, de Washington, 

considerado o “pai da Arquivologia Americana” para ministrar conferências e também 

autoriza a tradução de suas obras para uso no CPA, esses eventos marcam as influências 

francesa e americana no Arquivo Nacional, que abriu caminhos para outros cursos, e 

possibilitou a convivência com outra influencias, como espanhola, portuguesa, inglesa e 

canadense (TANUS; ARAÚJO, 2013, p. 88). 
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 Tanus e Araújo (2013, p. 89) destacam que José Honório Rodrigues, foi 

imprescindível para o desenvolvimento do ensino e o campo da Arquivologia no Brasil e seu 

sucessor Raul do Rego Lima, continua seu trabalho na tentativa de levar a CPA a nível 

universitário, principalmente com chegada do renomado arquivista francês Michel Duchein, 

em 1978, onde “sempre foram importantes para a interlocução com técnicos estrangeiros 

sobre as atividades desenvolvidas pelos arquivos, e às vezes, para obter mais argumentos e 

reunir energias para negociação com as autoridades superiores” (ESTEVÃO; FONSECA, 

2010, p. 102). 

 A criação do curso universitário de Arquivologia não foi fácil, e, após décadas de 

cursos e treinamentos profissionalizantes, um ambiente favorável surge para o 

estabelecimento do curso, primeiros os cursos ministrados por arquivistas renomados, depois 

a criação de periódicos nacionais como Mensário do Arquivo Nacional, em 1970 e o Arquivo 

& Administração, em 1972, ano considerado crucial segundo Santos (2008, 130) para a 

Arquivologia do país, pois o CFE “reconhece o valor da disciplina, expresso nas observações 

de inúmeros especialistas e no curso permanente de Arquivo do Arquivo Nacional” 

(SANTOS, 2008), em cumprimento da recomendação do Congresso Brasileiro de 

Arquivologia (CBA) e da Associação de Arquivistas Brasileiros para a criação do curso e 

também a elaboração em 1974 de um currículo mínimo. 

 Em 28 de setembro de 1973, o CPA obtém mandato universitário, através de um 

convênio, na época com a Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), entretanto este curso permaneceu no AN até 1977, quando foi transferido 

para na época Escolas Federais Isoladas do Rio de Janeiro (FEFIERJ), atual Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), através do Decreto n. 79.329, de 02 de março 

de 1977. 

 Nesta mesma década surgem outros dois cursos de Arquivologia, em 1976 da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e em 1978, o da Universidade Federal 

Fluminense. Ocorre um hiato depois disso e somente em 1990 se cria o quarto curso, da 

Universidade de Brasília (UNB). Depois, em 1997 são criados os cursos da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 1999 o da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e o da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFGRS), em 2003 o da Universidade Estadual Paulista (UNESP), em 2006 o da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), e após 2007 foram criados mais sete cursos, 

principalmente devido Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) (FERREIRA; KONRAD, 2014, p. 134): em 2008 o da 
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Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM), em 2009 o da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e por fim, em 2011 o 

da Universidade Federal do Pará (UFPA). Todos os 16 cursos possuem o nome de 

Arquivologia, conferindo grau de Bacharel, oferecidos na modalidade presencial, e estão 

presentes em todas as regiões do país, conforme vemos no quadro 5 – Cursos de graduação 

em Arquivologia. 

 Agora abordaremos o ensino de Arquivologia em nível de pós-graduação, e segundo 

Jardim: 

É fundamental que se vivencie em programas de pós-graduação em Arquivologia a 

teoria e práticas da pesquisa com o enfrentamento de suas dificuldades e a busca 

pelos seus produtos. A busca pela interdisciplinaridade da Arquivologia na pesquisa 

desenvolvida em outras áreas do conhecimento resulta em frutos evidentes. No 

entanto, a dinâmica da Arquivologia contemporânea requer que essa perspectiva seja 

construída também nos espaços institucionais – universidades, instituições 

arquivísticas, centros de pesquisa – de produção de conhecimento arquivístico. 

(JARDIM, 2012, p. 152) 

 

 Embora na década de 1980 ainda não existissem cursos de graduação em 

Arquivologia, surgem os primeiros cursos de pós-graduação lato sensu, nas universidades 

UNIRIO, UFF, UFSC e UFBA (BOTTINO, 1994 apud TANUS; ARAUJO, 2014, p. 91). No 

início da década de 1990, com a promulgação da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e mais 

recentemente da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação, 

somado ao fato do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

ter incluído a Arquivologia como uma subárea da área da Ciência da Informação, o 

surgimento de eventos na área, forma-se um cenário que contribuiu para a criação de pós-

graduações que abarcasse as pesquisa em Arquivologia, para suprir a necessidade dos cursos 

de graduação terem professores mestres e doutores. 

 Numa pesquisa realizada em junho deste ano para este trabalho na base Sucupira e 

também no site dos coordenadores em PPGCI da ANCIB foram encontrados 18 cursos de 

pós-graduação stricto sensu em 16 instituições, correlatos com a Arquivologia, a seguir: 

 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT)  - Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação 

http://www.ufrj.br/
http://www.ibict.br/
http://www.ibict.br/
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 Universidade Federal do Ceará (UFC) - Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

 Universidade de São Paulo (USP) - Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

 Universidade Estadual de Londrina (UEL) - Programa de Pós-Graduação em Ciência 

da Informação 

 Universidade Federal da Bahia (UFBA) - Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

 Universidade Federal Fluminense (UFF) - Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação e Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

Gestão e Organização do Conhecimento 

 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (UFRGS) - Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação e Informação 

 Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

 Universidade de Brasília (UNB) - Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) - Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação 

 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação 

 Universidade Federal do Estado do Rio De Janeiro (UNIRIO) - Programa de Pós-

Graduação em Museologia e Patrimônio e Programa de Pós-Graduação em Memória 

Social 

 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação 

 Universidade Federal do Pará (UFPA) - Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 
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Como observamos acima, dos 18 cursos, 14 são Programas de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação, sendo o restante em Gestão e Organização do Conhecimento 

(UFMG), Comunicação e Informação (UFRGS), Memória Social e Museologia e Patrimônio 

da UNIRIO. 

Das instituições avaliadas, conforme notamos no quadro 5 – Cursos de graduação em 

Arquivologia, dos 16 cursos de graduação em Arquivologia 11 oferecem programas de pós-

graduação, sendo que os não oferecem são UFSM, UFES, UEPB, FURG e UFAM. E 

observando os programas de pós-graduação das instituições verificamos que UFRJ/IBICT, 

UFPE, USP, UFSCar e UFC não oferecem o curso de Arquivologia. 

 

Quadro 5  – Cursos de graduação em Arquivologia 

ANO  Instituição(IES) Região Programa de Pós-Graduação 

1976 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA MARIA (UFSM) 

Sul  

1977 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO (UNIRIO) 

Sudeste Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio 

Programa de Pós-Graduação Memória Social 

1978 UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE (UFF) 

Sudeste Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

1990 UNIVERSIDADE DE 

BRASÍLIA (UNB) 

Centro-

oeste 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

1997 UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA 

(UEL) 

Sul Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

1997 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA BAHIA (UFBA) 

Nordeste Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

1999 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL 

(UFRGS) 

Sul Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação 

1999 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ESPÍRITO SANTO 

(UFES) 

Sudeste  

2003 UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO (UNESP) 

Sudeste Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

2006 UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DA PARAIBA 

(UEPB) 

Nordeste  

2008 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA PARAIBA (UFPB) 

Nordeste Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

2008 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE (FURG) 

Sul  

2008 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE MINAS GERAIS (UFMG) 

Sudeste Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

Programa de Pós-Graduação Gestão & Organização do 

Conhecimento 

2008 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO AMAZONAS (UFAM) 

Norte  

2009 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA CATARINA 

(UFSC) 

Sul Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

2011 UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARÁ (UFPA) 

Norte Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

FONTE: elaborado pela autora  
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Não é objetivo deste trabalho discutir a relação entre Arquivologia e Ciência da 

Informação, principalmente no nível da pós-graduação e sim ter um norte sobre as instituições 

que fazem pesquisa em Arquivologia no Brasil, especialmente as universidades que possuem 

graduação e/ou pós-graduação, que são em sua essência responsáveis por produzir 

conhecimento através da sua tríade ensino, pesquisa e extensão. 
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4   EVENTOS NA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

  
 A primeira frase do livro A comunicação científica de Meadows (1999, p.1) é “A 

comunicação situa-se no próprio coração da ciência”, assim sem comunicação não haveria 

ciência, com isso o ato de se comunicar faz parte da vida do ser humano, foi através da 

comunicação que se teve acesso as primeiras pesquisas, inicialmente com os gregos em suas 

academias onde se debatiam questões filosóficas. 

 A divulgação de pesquisas científicas se expande através da História, principalmente 

através da produção de livros, que nem sempre transmite questões relacionadas à ciência. Essa 

divulgação faz parte da chamada comunicação científica, que é definida como: 

 
conceito proposto por John Bernal, no fim dos anos trinta, para designar o processo 

especifico de produção, consumo e transferência de informação no campo científico. 

Em termos de comunicação, as duas características mais informação que ele 

comunica e a qualidade dessa informação (CUNHA, CAVALCANTI, 2008, p. 97)  

 

Meadows (1999, p.161) também afirma que “a realização de pesquisas e a 

comunicação de seus resultados são atividades inseparáveis”, ou seja, a pesquisa precisa ser 

transmitida para ser ter validade. Essa comunicação é feita através de canais de comunicação, 

que podem ser formais e informais, onde os canais informais têm caráter pessoal, faz 

referência à pesquisa não concluída, como pesquisa em andamento e alguns trabalhos de 

congressos, já a comunicação formal se refere a livros e artigos de periódicos. 

Um dos canais informais de informação de destaque, que pode demonstrar a questão 

das relações entre pesquisadores são os encontros científicos. São nesses eventos que além de 

termos a divulgação das pesquisas científicas, ocorre o encontro de pessoas geograficamente 

distantes, mas que têm os mesmos objetivos de estudo e que proporcionam que a 

comunicação científica ocorra de forma mais interativa, pois são das conversas de corredor 

que muitas vezes ocorrem atualizações das áreas. 

Os eventos têm denominação diferente como encontros, congressos, seminários, de 

acordo com o objetivo de cada um e têm como funções, conforme Campello (2000, p.61), o 

aperfeiçoamento de trabalhos, apresentar o estado-da-arte e a comunicação informal.  Além 

disso, contam com variadas atividades, como conferências, palestras, mesas-redondas, 

minicursos entre outras. Conforme Meadows (1999, p. 140) hoje é prática comum ter muitas 

apresentações em forma de pôster, onde o palestrante fica ao lado seu pôster e assim pode 

interagir e explicar aos outros participantes os resultados da sua pesquisa.  

Além das interações pessoais apresentadas acima, os eventos produzem os anais, que 

são definidos como “documento que inclui os trabalhos, os informes e atas das sessões de 
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uma reunião de uma sociedade ou associação científica” (CUNHA; CAVANCANTI, 2008, p. 

13). Os anais são fontes primárias de informação, caraterizadas como literatura cinzenta. As 

pesquisas neles apresentadas passam por avaliação dos seus pares para serem aceitas na sua 

publicação, e podem conter resumos ou trabalhos completos, dependendo do evento. Para 

Cunha (2001, p. 1) podem existir anais antes, durante e depois dos eventos, conforme vemos 

abaixo: 

 

a) antes do evento: são feitos anúncios, solicitação de trabalhos, divulgação de programas 

preliminares em revistas gerais ou específicas, bem como na Internet, onde são cada vez mais 

comuns páginas de eventos científicos; 

b) durante o evento: distribuem-se resumos e pré-publicações (preprints) dos trabalhos aos 

participantes e em reuniões mais bem organizadas, nessa ocasião, os respectivos anais 

(proceedings). Os anais podem ser publicados na forma impressa, em disquetes e em CD-

ROM. Também costumam serem vendidas as gravações (sonoras e visuais) dos debates e 

sessões; 

c) após o evento: os trabalhos apresentados, debates, perguntas e respostas, muitas vezes são 

publicados como anais, monografias ou mesmo em fascículos especiais de periódicos 

científicos. 

Os anais de eventos são nossa fonte de pesquisa para realização deste trabalho, mas 

especificamente os anais do Encontro Nacional de Pesquisadores em Ciência da Informação, 

que será abordado na subseção a seguir. 

 

4.1 Encontro Nacional de Pesquisadores em Ciência da Informação (ENANCIB) 

  
 Os eventos científicos são importantes para consolidação de pesquisa numa determina 

campo de pesquisa, e dentro da Arquivologia consideramos como principais eventos o 

Congresso Brasileiro de Arquivologia (CBA), que surgiu em 1972, o Congresso Nacional de 

Arquivologia (CNA) em 2004, Reunião Brasileira de Ensino em Arquivologia (REPARQ) em 

2010 e Encontro Nacional de Pesquisadores em Ciência da Informação (ENANCIB), objeto 

de estudo dessa pesquisa. Isto se justifica pois, em termos de pós-graduação, os programas de 

mestrado e doutorado stricto sensu que tratam de Arquivologia ou Memória são muitas vezes 

chamados de programas de Ciência da Informação, e estão reunidos pela ANCIB, entidade 

que promove o ENANACIB. 
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 Para começar, vamos tratar da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Ciência da Informação (ANCIB) é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1989, 

que reúne os cursos e programas de pós-graduação em Ciência da Informação. Admite como 

sócios institucionais os Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação e como 

sócios individuais professores, pesquisadores, estudantes de pós-graduação e profissionais 

egressos dos programas.  

 A associação tem como finalidade acompanhar e estimular as atividades de ensino de 

pós-graduação e de pesquisa em Ciência da Informação no Brasil. Desde sua criação, tem se 

projetado, no país e fora dele, como uma instância de representação científica e política 

importante para o debate das questões pertinentes à área de informação. Como visão busca 

atingir o status quo de associação profissionalizada como condição sine qua non para a sua 

manutenção como entidade definitivamente consolidada.  Assim, atua em duas frentes, a 

primeira nos programas de pós-graduação stricto sensu, representados por seus coordenadores 

e segundo pelo Encontro Nacional de Pesquisa da ANCIB (ENANCIB), que é o fórum de 

debates que reúne pesquisadores interessados em temas especializados da ciência da 

informação, organizados em grupos de trabalho, conforme relata Garcia e Targino (2011, p. 

26). 

 A ANCIB também é responsável pela revista Tendências da Pesquisa Brasileira em 

Ciência da Informação que é uma publicação eletrônica cujo público-alvo compreende cursos 

e programas de pós-graduação da área, bem como professores, pesquisadores, estudantes de 

pós-graduação e profissionais egressos dos Programas, além de interessados na temática 

Ciência da Informação.  

 O ENANCIB foi criado em 1994, tendo como primeiro local de encontro a 

Universidade Federal de Minas de Gerais, abaixo segue a lista de todos os ENANCIB, com 

respectivo ano, instituição organizadora e também os temas dos eventos, que surgiram a partir 

do IV ENANCIB. 

 

 1994 – I ENANCIB (UFMG)  

 1995 – II ENANCIB (PUCCAMP) 

 1997 – III ENANCIB (UFRJ/IBICT) 

 2000 – IV ENANCIB (UNB) –  Conhecimento para o Século XXI: a Pesquisa na 

Construção da Sociedade da Informação 
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 2003 – V ENANCIB (UFMG) – Informação, Conhecimento e Transdisciplinaridade: 

desafios do milênio 

 2005 – VI ENANCIB (UFSC) – A política científica e os desafios da sociedade da 

informação 

 2006 – VII ENANCIB (UNESP) – A dimensão epistemológica da Ciência da 

Informação e suas interfaces técnicas, políticas e institucionais nos processos de 

produção, acesso e disseminação da informação 

 2007 – VIII ENANCIB (UFBA) – Promovendo a inserção internacional da pesquisa 

brasileira em Ciência da Informação 

 2008 – IX ENANCIB (USP) – Diversidade cultural e políticas de informação 

 2009 – X ENANCIB (UFPB) – A responsabilidade social da Ciência da Informação 

 2010 – XI ENANCIB (UFRJ/IBICT) – Inovação e inclusão social: questões 

contemporâneas da informação 

 2011 – XII ENANCIB (UNB) - Políticas de Informação para a Sociedade 

 2012 – XIII  ENANCIB (FIOCRUZ) - A sociedade em rede para a inovação e o 

desenvolvimento humano 

 2013 – XIV ENANCIB (UFSC) – Informação e interação: ampliando perspectivas 

para o desenvolvimento humano 

 2014 – XV ENANCIB (UFMG) - Além das nuvens: expandindo as fronteiras da 

Ciência da Informação 

 2015 – XVI ENANCIB (UFPB) - Informação, Memória e Patrimônio: do documento 

às redes 

 2016 – XVII ENANCIB (UFBA) - Descobrimentos da Ciência da Informação: 

desafios da Multi, Inter e Transdisciplinaridade (MIT) 

 

Ao todo foram realizados 17 ENANCIB, que atualmente conta com 11 grupos de 

trabalhos: GT 01 - Estudos Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação; GT 02 - 

Organização e Representação do Conhecimento; GT 03 - Mediação, Circulação e 

Apropriação da Informação; GT 04 - Gestão da Informação e do Conhecimento; GT 05 - 

Política e Economia da Informação; GT6- Informação, Educação e Trabalho; GT7- Produção 

e Comunicação da Informação em Ciência, Tecnologia & Inovação; GT8- Informação e 

Tecnologia; GT9- Museu, Patrimônio e Informação; GT10- Informação e Memória e GT11- 

Informação & Saúde. 
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O grupo de trabalho escolhido para essa pesquisa foi o GT 10 – Informação e 

Memória, que tem a seguinte ementa: 

 
Estudos sobre a relação entre os campos de conhecimento da Ciência da Informação 

e da Memória Social. Pesquisas Transdisciplinares que envolvem conceitos, teorias 

e práticas do binômio ‘informação e memória’. Memória coletiva, coleções e 

colecionismo, discurso e memória. Representações sociais e conhecimento. 

Articulação entre arte, cultura, tecnologia, informação e memória, através de seus 

referenciais, na contemporaneidade. Preservação e virtualização da memória social 

(ANCIB).  

  

Esse GT surge a partir de 2010 no XI ENANCIB, contabilizando então sete encontros 

com esse grupo de trabalho, mas só serão avaliados nesta pesquisa seis anais, de 2010 a 2015, 

que estão disponíveis no repositório BENANCIB. O GT escolhido foi devido ao fato do grupo 

ter sido criado com a intenção de abarcar trabalhos relacionados à, entre outras, área da 

Arquivologia, através da relação “informação e memória”, pois como vimos anteriormente na 

seção sobre o ensino em Arquivologia, os arquivos tem essa função em sua fase permanente, 

de guardar a documentação de caráter histórico-cultural, promovendo o acesso à informação 

contida nestes documentos, ou seja, para realização de trabalhos voltados para o tema 

informação e memória, há a necessidade de desenvolver estudos em arquivos, sendo assim, 

são estes os trabalhos que serão objetos de análise métrica, de caráter bibliométrica e 

cientométrica.  
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5 METODOLOGIA 

 

Segundo Vergara (2009, p.41), duas formas de definir, o que são quanto aos fins e 

quanto aos meios, assim, quanto aos fins temos uma pesquisa exploratório-descritiva, 

exploratória, pois há pouco conhecimento acumulado ou sistematizado, e descritiva porque 

expõe características de uma população ou fenômeno, podendo correlacionar variáveis, mas 

sem compromisso de explicar os fenômenos que descreve.  Quantos aos meios, essa pesquisa 

será bibliográfica, pois serão analisados sistematicamente anais de evento. 

Primeiramente foi realizada a análise dos anais do ENANCIB que estão no repositório 

BENANCIB1 do Grupo de Pesquisa “Informação, Discurso e Memória”, da UFF, cadastrado 

no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em parceria 

com a ANCIB, é viabilizado por financiamento da Fundação Carlos Chagas de Amparo à 

Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ), Bolsas do CNPq e pelo apoio técnico da 

Superintendência de Tecnologia da Informação – STI/ UFF. 

Atualmente o repositório conta com os anais desde a primeira edição em 1994 até a 

décima sexta edição em 2015 do ENANCIB, e foi esse o universo avaliado, onde com a 

criação do GT 10 Informação e Memória, em 2010 no décimo primeiro encontro, foi 

analisado 6 eventos, entre 2010 e 2015, com o total de 207 publicações desse GT. 

Para a avaliação foram seguidos dois critérios de escolha para o mapeamento da 

Arquivologia. Primeiro, trabalhos com temática da Arquivologia e seus objetivos, funções e 

metodologias,  e a outra trabalho onde o arquivo como instituição seria a principal fonte de 

informação para a realização da pesquisa proposta, além desses critérios, um dos anais foi 

admitido na pesquisa por falar sobre um arquivista.  

Assim ao utilizar o BENANCIB, primeiramente utilizarmos a pesquisa avançada, onde 

no primeiro critério de busca selecionamos o tipo de busca Número do GT (10) e o segundo 

critério utilizando o operador booleano AND Ano do Evento (Ex. 2010), com isso 

encontramos no total 207 publicações, distribuídos pelos anos, conforme o quadro abaixo: 

   

Quadro 6 – Quantitativo de anais do GT 10 

ENANCIB Total de anais GT 10 Selecionados 

2010 36 12 

2011 34 8 

                                                        
1 http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/ 
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2012 38 16 

2013 27 10 

2014 35 16 

2015 37 12 

Total 207 74 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Após a realização da busca, foi feito a leitura dos títulos e resumo de todos os 

trabalhos, e também foi pesquisado se utilizando do comando Localizar (control + F) do 

termo “arquiv” averiguando-se o contexto em que termo está inserido e se continha os 

critérios estabelecidos nessa pesquisa, assim do universo de 207 trabalhos, selecionamos para 

a pesquisa 74 anais, o que corresponde a 36 % do total de artigos.  

Depois dessa seleção, os dados da pesquisa foram computados em planilhas do Excel, 

onde também foram realizados os gráficos utilizados na pesquisa. Para a análise dos vínculos 

dos autores com a instituição, primeiro foi observado o próprio artigo, que na maioria das 

vezes vinha com a filiação dos autores, no caso de não ter filiação, foi consultado o currículo 

Lattes dos autores. Para a análise de relação orientando-orientador também foi consultado o 

currículo Lattes, observando se o artigo tinha relação com a pesquisa realizada no programa 

de pós-graduação. Na análise de instituições foi atribuído 1 ponto para trabalhos feitos numa 

única instituição e quando houvesse parceria entre instituições, foi atribuído 0,5 para cada 

instituição.  E por fim, realizado a análise dos dados. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção apresenta a análise feita dos dados da pesquisa, conforme estabelecido nos 

objetivos: a) o quantitativo de autores por artigo, b) a relação dos autores com programas de 

pós-graduação, c) instituições mais produtivas e d) análise das regiões onde estão essas 

instituições. 

 

a) Quantitativo de autores por artigo 

 

Nessa análise verificamos a questão de quantitativos de autores por artigo, com o 

objetivo de verificar se são autoria única, dupla, tripla, quádrupla ou n-úpla. Com isso, do 

total 74 anais, vemos conforme o gráfico 1 - Quantitativo geral de autores por artigo abaixo 

que a mais da metade dos anais são de autoria dupla com 53%, seguido de autoria única com 

30%, em terceiro a autoria tripla com 12 %, em quarto a autoria quádrupla com 4%, e apenas 

um trabalho que teve cinco autores.  

O fato de a maioria ser de autorias em duplas é reflexo que dos 39 trabalhos 

apresentados em dupla, 30 são da relação orientando-orientador, ou seja, 77%, isso é bastante 

comum no universo acadêmico, onde as pesquisas realizadas em programas de pós-graduação 

são publicadas entre essas parcerias, em alguns casos analisados, os trabalhos são partes da 

pesquisa em andamento, e com isso gera mais de um trabalho apresentado sobre o mesmo 

tema, e outras já são as condensações da dissertação ou tese defendida em PPGCIs. Além 

disso, verificamos que 6 trabalhos em dupla foram interinstitucionais, e 2 trabalhos em autoria 

tripla foram interinstitucionais. 

 

Gráfico 1 – Quantitativo geral de autores por artigo 
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O Gráfico 2 - Quantitativo de autores por evento mostra o quantitativo de autorias por 

evento, onde em 2010, temos 58% com 2 autorias, 34% com autoria única e 8% com 

autoria tripla, em 2011 temos 62% com autoria dupla e 38 % com autoria única, em 2012, 

temos 56% com autoria dupla, empatados 19% as autorias únicas e tripla, e com 6% as 

autorias quádruplas,  em 2013 temos 70% com autoria dupla, 20% de autoria única e 10% 

de autoria tripla, em 2014, temos 56% com autoria dupla, empatados com 13% as 

autorias, únicas, triplas e quadruplas, e 6% de autoria quíntupla, e em 2015, temos 50% de 

autoria dupla, 33% de autoria única e 17% de autoria tripla. 

 

 

Gráfico 2 – Quantitativo de autores por evento 

 

b) Relação dos autores com programas de pós-graduação; 

 

Este segundo tópico de análise se refere à relação dos autores com programas de pós-

graduação, assim na pesquisa encontramos 19 instituições, mas apenas 12 possuem programas 

de pós-graduação em Ciência da Informação ou correlato: UFPB, UFPE, UNESP, UFMG, 

UNIRIO, UFES, UNB, UEL, UFF, IBICT, UFSC e UFC, sendo que três não tem o curso de 

graduação em Arquivologia: UFPE, IBICT e UFC.  

 As outras instituições encontradas na pesquisa são: Universidade Federal de Pelotas 

(UFPEL), Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Fundação de 

Educação Artística de Belo Horizonte (FEABH), Locus Planejamento e Desenvolvimento em 
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Pesquisa, Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP), Fundação Joaquim Nabuco 

(FUNDAJ) e Secretaria de Educação de Pernambuco. 

Verificamos a predominância das publicações oriundas de pesquisa em programas de 

pós-graduação em Ciência da Informação, pois como analisamos 63% são de trabalhos 

elaborados exclusivamente nestes programas, além de 21% serem de trabalhos de outras 

instituições (Secretária de Educação de Pernambuco, Locus Planejamento e Desenvolvimento 

em Pesquisa, ITEP, FUNDAJ) em parceria com PPGCI da UFPE, o que demonstra a relação 

dos pesquisadores dessa universidade com outras instituições que também tem os objetivos 

voltados em educação e pesquisa, e temos 16% dos trabalhos em instituições que não 

possuem PPGCI ou o curso de Arquivologia (UFPEL, UNILA, FEABH). Abaixo o gráfico 3 

– Quantitativo de anais por instituição e evento que demonstra o quantitativo de artigos 

separados por evento e instituição. 

 

 

Gráfico 3 – Quantitativo de anais por instituição e evento 

 Neste gráfico acima vemos que em 2010, a UFPB teve 5,5 artigos publicados, a 

UNESP 2, a UEL, UFES, UFMG e UNB 1 artigo e a UFPE 0,5, que no caso é um artigo em 

parceria com a UFPB. Em 2011 temos a UFMG com 2 trabalhos, a UNIRIO com 1,5, a 

UFPEL, UNESP, UFPB com 1, e a UFF com 0,5, ou seja, em parceria com UNIRIO. Em 

2012 temos a UFPE com 5 trabalhos, a UFPB com 3, a UNESP, UNIRIO e UNB com 2, a 

UFMG com 1 , e com 0,5 as instituições Locus e ITEP, que são parcerias com a UFPE. Em 

2013 temos a UNESP com a 3,5 artigos, a UFPE com 2,5, o IBICT, UFPB e UFES com 1 

publicação, a UFF com 0,5 sendo o trabalho em parceria com a UNESP e a FUNDAJ com 0,5 
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a publicação em parceria com a UFPE. Em 2014 a UFPE tem 5 trabalhos, a UFPB tem 4, a 

UNESP e a UFMG tem 2, e com 1 trabalho temos a UEL, UNIRIO, FEABH e a UFF. Em 

2015 tem a UFPB com 3 trabalhos, a UNESP com 1,5, com 1 trabalho temos a UFES, UNB, 

UFMG, UFSC, UNIRIO e UNILA, a UFC com 0,5 publicação em parceria com a UNESP, e a 

UFPE e a Secretaria de Educação com 0,5 pois realizaram o trabalho em parceria. 

 

c) Instituições mais produtivas; 

 

Neste tópico foi abordada a produtividade das instituições, em primeiro lugar temos 

UFPB com 16,5 e em segundo lugar a UFPE, que não possui o curso de Arquivologia, mas 

PPGCI, e devido ao segundo critério estabelecido na pesquisa, que seria trabalhos com 

arquivos como principal fonte de informação, apresentou um número expressivo de trabalhos 

avaliados. Em terceiro, quarto e quinto temos a UNESP, UFMG e UNIRIO, respectivamente, 

onde ambos possuem o curso de Arquivologia e PPGCI. Abaixo 4 – Produtividade das 

instituições com a produtividade geral das instituições. 

 

 

Gráfico 4 – Produtividade das instituições 
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 O fato da UFPE estar em segundo lugar demonstra que apesar de nesta universidade 

não ter o curso de Arquivologia, a pesquisa realizada em arquivos evidência o fato de que os 

arquivos têm papel fundamental para a realização de pesquisas, e consequentemente para a 

ciência, pois são lugares que tem em suas funções basilares guardar a memória, alvo dos 

pesquisadores do GT estudado.  

Abaixo é apresentada a produtividade das instituições separadas por evento onde a   

UFPB apresenta 5,5 trabalhos em 2010, 1 em 2011, 3 em 2012, 1 em 2013 e 3 em 2014 e 

2015. A UFPE apresenta 0,5 trabalhos em 2010, 5 em 2012, 2,5 em 2013, 5 em 2014 e 0,5 em 

2015. A UNESP apresenta 2 em 2010, 1 em 2011, 2 em 2012, 3,5 em 2013, 2 em 2014 e 1,5 

em 2015. A UFMG apresenta 1 trabalho em 2010, 2 em 2011, 1 em 2012, 2 em 2014 e 1 em 

2015. A UNIRIO apresenta 1, 5 em 2011, 2 em 2012, 1 em 2014 e 1 em 2015. A UFES 

apresenta 1 trabalho em 2010, 2011, 2013 e 2015. A UNB apresenta 1 trabalho em 2010, 2 em 

2012 e 1 em 2015. A UEL apresenta 1 trabalho em 2010 e 2014. A UFF apresenta 0,5 

trabalhos em 2011 e 2013 e 1 em 2014.  A UFPEL apresenta 1 trabalho em 2011. O IBICT 

apresenta 1 trabalho em 2013. A FEABH apresenta 1 trabalho em 2014. A UFSC apresenta 1 

trabalho em 2015. A UNILA apresenta 1 trabalho em 2015. A Locus apresenta 0,5 trabalho 

em 2012. O ITEP apresenta 0,5 trabalho em 2013. A FUNDAJ apresenta 0,5 trabalho em 

2013. A UFC apresenta 0,5 trabalho em 2015 e a Secretaria de Educação em Pernambuco 0,5 

trabalho em 2015. 
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Gráfico 5 – Produtividades das instituições por evento 
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d) Regiões das instituições 

 

O último tópico da pesquisa é a análise das regiões das instituições, e conforme vemos 

no gráfico 6 abaixo houve um empate entre a região Nordeste e a Sudeste, ambos com 44 % 

da pesquisa, ou 32,5 artigos analisados, apesar de termos disposto no período analisado 3 

eventos no Sudeste (UFRJ/IBICT, FIOCRUZ, UFMG), 1 no Centro-Oeste (UNB), 1 no Sul 

(UFSC) e 1 no Nordeste (UFPB), foram os trabalhos na UFPE e UFPB ambos localizados no 

Nordeste, que ficaram em 1ª e 2ª lugar em produtividade, que levou essa região a empatar em 

quantidade de artigos com a região Sudeste, que tinha o 3ª,4ª e 5ª lugares em produtividade, 

com as instituições UNESP, UFMG e UNIRIO, respectivamente. 

 

Gráfico 6 - Quantitativo de anais por região 

  

Em terceiro e quarto lugar temos respectivamente as regiões Sul, com 5 artigos e 

Centro-Oeste com 4, todos oriundos da UNB. Notou-se a ausência de artigos da região Norte, 

que possui duas universidades com o curso de Arquivologia, a UFAM e UFPA, sendo a 

última tendo PPGCI.   
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Abaixo o gráfico 7 - Produtividade por região e evento com a produtividade por região 

e evento, onde temos em 2010 o Nordeste com 50% dos artigos publicados, o Sudeste com 

34%, o Centro-Oeste e o Sul com 8%. Em 2011 temos o Sudeste com 75%, o Nordeste com 

13% e o Sul com 12%, mas na verdade estão empatados. Em 2012 temos o Nordeste com 

56%, o Sudeste com 31% e o Centro-Oeste com 13%. Em 2013 temos o Sudeste com 60% e o 

Nordeste com 40%. Em 2014 temos o Nordeste com 75%, o Sudeste com 44% e o Sul com 

6%. E em 2015 temos Sudeste com 38% e o Nordeste com 37%, mas eles na verdade estão 

empatados, o Sul com 17% e o Centro-Oeste com 8%. 

 

Gráfico 7 – Produtividade por região e evento 

 De forma geral, vimos com os resultados da pesquisa realizada que é usual a 

apresentação de trabalhos em dupla, pois além de refletir a relação orientando e orientador, 

faz parte da ética acadêmica. Foi também possível perceber que na análise, das instituições, 

que em todas as pesquisas realizadas era feita ou em sua totalidade ou em parceira com 

instituições universitárias, que são organizações que tem em seu escopo a pesquisa, como um 

de seus pilares; com relação à produtividade, as universidades mais produtivas tem em sua 

maioria programas de pós-graduação em Ciência da Informação em nível sctricto sensu, ou 

seja, programas que visam a pesquisa acadêmica e consequentemente a comunicação 

cientifica. Para finalizar, o empate entre as regiões Nordeste e Sudeste é reflexo que nestas 

regiões, que concentra também a maioria dos PPGCIs.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este mapeamento teve o objetivo de realizar um estudo métrico, especificamente 

bibliométrico e cientométrico, analisando 74 das 207 publicações do GT 10 Informação e 

Memória do ENANCIB entre os anos de 2010 e 2015, que estão disponíveis no repositório 

BENANCIB. 

Como resultados de destaque encontramos que, em sua maioria, os trabalhos são 

realizados em dupla, oriundos da relação orientando e orientador, a maioria dos trabalhos são 

frutos exclusivamente de autores ligados a programas de pós-graduação, ou em parceria 

desses programas com instituições também ligadas à pesquisa. As intuições com maior 

produtividade são das regiões Nordeste e Sudeste, pois houve um empate entre ambas e que 

não há trabalhos no período estudado da região Norte, e temos como as cinco primeiras 

instituições mais produtivas respectivamente UFPB, UFPE, UNESP, UFMG e UNIRIO. 

Como principal problema da pesquisa foi delimitar o escopo da pesquisa, no caso, 

estabelecer os critérios para o artigo ser considerado da área de Arquivologia, num primeiro 

momento, percebemos que se a análise fosse somente sobre publicações com a temática da 

Arquivologia, não haveria dados suficientes para a pesquisa, assim abrimos o escopo da 

pesquisa e também analisamos os trabalhos que se utilizava de arquivos como fonte de 

informação para suas pesquisas.  

Assim notou-se que os trabalhos realizados em arquivos, os autores não se limitam 

apenas a arquivos de forma documental, mas também foram realizadas muitas pesquisas em 

arquivos pessoais, imagéticos, audiovisuais, literários e arquivos de selos. Também foram 

analisados trabalhos que tratavam sobre um arquivista e sua obra.  

Identifica-se na análise das publicações que muitas vezes não havia referência a 

arquivos em seus títulos ou resumos, por isso o uso da expressão “arquiv” no comando 

Localizar (Control+F) dos documentos, assim encontramos muitos trabalhos que se utilizava 

dos arquivos em suas pesquisas, e algumas dessas organizações não era denominada como 

arquivos, e sim como bibliotecas ou instituições. Porém, na análise do contexto da expressão 

“arquiv” verificamos que apesar do nome utilizado ser outro, na verdade se tratava de 

arquivos como instituição, ou seja, essas organizações se utilizam de denominações genéricas 

e/ou mais conhecida para guardar acervos arquivísticos. 
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Na realização da pesquisa, verifica-se que a maioria dos artigos fala da relação 

bibliotecas, museus e arquivos como lugares de memória, ou seja, o arquivo assim como 

bibliotecas e museus, são locais aonde um pesquisador vai para pesquisar a memória, seja 

esse pessoal, institucional, governamental, entre outras. Isso nos permite falar da importância 

da preservação desses lugares, em especial dos arquivos, que têm como função principal 

guardar os documentos que são frutos de uma organização, ou pessoal, em caso de arquivos 

pessoais, principalmente eu sua fase permanente. Porém, vimos que apesar do GT 10 ter sido 

criado com a finalidade de abarcar trabalhos oriundos da Arquvologia, não notamos isso nos 

trabalhos analisados, já que os autores dos trabalhos em sua maioria não são da área 

arquivística e sim biblioteconômica e museológica, que se utilizam de arquivos como 

instituição para a realização de suas pesquisas. 

Essa preservação da memória, alvo do GT analisado mostra as preocupações dos 

pesquisadores em resgatar o passado, tonando público pesquisas realizadas em seus 

programas de pós-graduação, em eventos como o ENANCIB. Assim almejamos que este 

trabalho demonstre a importância da Arquivologia e dos arquivos como um campo 

fundamental para a preservação da memória e no futuro se espera expandir esse trabalho, 

realizando as análises com indicadores de ligação e citação, como análises de coautorias, 

palavras-chaves, parcerias institucionais, citações, entre outras. 

Preservar os arquivos é preservar a memória nacional, mas como brasileiros, somos 

também esquecidos, e com isso pagamos o preço diariamente por não nos lembrarmos do 

nosso passado, que é fundamental para construção de um futuro melhor a que tanto 

almejamos. 
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APÊNDICE A – Lista de publicações utilizados na pesquisa 

 

 XI ENANCIB – 2010 

 

Autores Instituição Título 

Maria Leandra Bizello Universidade Estadual 

Paulista  

Cinema e Memória: ver, 

guardar, relembrar 

Kelly Queiroz Barros Universidade Federal da 

Paraíba 

Imagens e redes: estudo das 

informações imagéticas como 

meio de representação de 

redes sociais 

Laerte Pereira da Silva 

Júnior 

Universidade Federal da 

Paraíba 

Um sistema informatizado de 

gestão arquívistica de 

documentos para o acervo das 

cartas e pinturas de José 

Simeão Leal 

Laudereida Eliana 

Marques Morais 

Universidade Federal da 

Paraíba 

Índices como fonte de 

memória e informação: 

Experiência com os 

documentos avulsos 

referentes à capitania da 

paraíba 

Maria Vitória Barbosa 

Lima 

Bernardina Maria 

Juvenal Freire Oliveira 

Universidade Federal da 

Paraíba 

Memória e arquivos 

literários: a escrita de si como 

Registro intimista 

Rosilene Paiva Marinho 

de Sousa 

Universidade Federal da 

Paraíba 

Memória exercitada: 

Direito de acesso à 

informação no âmbito dos 

arquivos permanentes 
Bernardina Maria 

Juvenal Freire de 

Oliveira 

Aparecido José Cirillo Universidade Federal do 

Espírito Santo 

O acervo de fotografias sobre 

o centro de vitória: lugar de 

Informação e memória 

Rosa Ferreira da Costa 

Eliane Braga de Oliveira Universidade de Brasília O conceito de memória na 

ciência da informação: 

análise das teses e 

dissertações dos programas 

de pós-graduação no Brasil 

 

 

 

 

Georgete Medleg 

Rodrigues 
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 XII ENANCIB – 2011 

 

Autores Instituição Título 

Alessandro Ferreira Costa Universidade Federal de 

Minas Gerais 

Cinema como patrimônio 

cultural: arquivos de 

Filmes como fontes de 

informação e memória 

João Paulo Borges da 

Silveira 

Universidade Federal de 

Pelotas 

Acervos pessoais: 

memória individual como 

Ponto de vista da memória 

coletiva 

Maria Leandra Bizello Universidade Estadual 

Paulista  

Agência nacional: 

documentação e memória 

Evelyn Goyannes Dill 

Orrico 

Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro 

A centralidade da memória 

nas sociedades ocidentais 

contemporâneas Eliezer Pires da Silva 

Aparecido José Cirillo,  Universidade Federal do 

Espírito Santo 

Uma cidade em sais de 

prata: alterações da 

paisagem de vitória a 

partir do acervo 

fotográfico do arquivo 

público municipal 

Rosa da Penha Ferreira da 

Costa 

Bernardina Maria Juvenal 

Freire Oliveira 

Universidade Federal da 

Paraíba 

Santuário de gente: 

a biblioteca privada de 

José Simeão Leal 

 

 

Henrique França Universidade Federal da 

Paraíba 

O Lapso da Memória:  um 

estudo sobre a preservação 

digital e o acesso a 

Uma hemeroteca jornalística 
Marcos Galindo Universidade Federal de 

Pernambuco 

Maira Cristina Grigoleto Universidade Estadual 

Paulista 

O patrimônio como 

determinação da memória: 

Os bastidores da dinâmica 

processual do tombamento da 

casa do Presidente Prudente 

De Moraes 

Eduardo Ismael Murguia 

Nadina Aparecida 

Moreno 

Universidade Estadual de 

Londrina 

Profissional arquivista e o 

registro da memória 

Institucional do Rotary Club 

de Londrina 
Nelma Camelo Araújo 

Wilmara Rodrigues 

Calderon 

Aline Pinheiro Brettas Universidade Federal de 

Minas Gerais 

O registro do congado como 

instrumento de preservação 

da memória mineira: novas 

possibilidades 

Maria Guiomar da Cunha 

Frota 
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Daniele Achilles Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro 

Memória e identidade de 

Olavo Bilac: um estudo 

de sua correspondência 

preservada no arquivo 

da Academia Brasileira de 

Letras (1887-1918) 

Durval Vieira Universidade Federal 

Fluminense 

Aline Pinheiro Brettas Universidade Federal de 

Minas Gerais 

Congadas mineiras como 

patrimônio intangível: 

Reflexão sobre os registros 

realizados pela 

Funarbe/iepha e pelo crav 

 

 XIII ENANCIB – 2012 

 

Autores Instituição Título 

Mirian De Albuquerque 

Aquino 

Universidade Federal da 

Paraíba 

A informação étnico-racial 

em fontes iconográficas do 

arquivo histórico da 

paraíba 
Thais Helen Do 

Nascimento Santos 

Aline Pinheiro Brettas Universidade Federal de 

Minas Gerais 

A valorização da cultura 

afrodescendente nas 

políticas de preservação do 

patrimônio: o exemplo do 

CRAV 

Gilda Maria Whitaker 

Verri 

Universidade Federal de 

Pernambuco 

Das fontes do passado à 

memória em construção 

Renato Crivelli Universidade Estadual 

Paulista 

De arquivos pessoais a 

patrimônios documentais: 

análise dos registros 

memória do mundo do 

brasil, da UNESCO. 

Maria Leandra Bizello 

Ariluci Goes Elliott Universidade Estadual 

Paulista 

Informação e memória: 

uma análise documentária 

dos registros icônicos das 

imagens de romarias de 

Juazeiro do Norte 

armazenadas no acervo do 

Laboratório de Ciência da 

Informação e Memória 

(LACIM) da UFC Campus 

Cariri 

Telma Campanha De 

Carvalho Madio 

Maria Auxiliadora 

Carvalho 

Universidade Federal de 

Pernambuco 

Resgate das contribuições 

dos segmentos da 

sociedade brasileira ao 

I Plano Nacional da 

Reforma Agrária (I 

PNRA) 

Hugo Carlos Cavalcanti 

Abdias Vilar De Carvalho Locus Planejamento e 

Desenvolvimento Local 
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Angela Cristina Moreira 

do Nascimento 

Universidade Federal de 

Pernambuco 

Política de informação na 

SUDENE 1960-1980: 

planejamento como 

tratamento da informação 

para a memória do 

desenvolvimento 

regional 

Denis Antônio De 

Mendonça Bernardes 

Simone Rosa De Oliveira Instituto de Tecnologia de 

Pernambuco 

Projetos aprovados pela 

FUNDARPE: uma 

aproximada 

representação da memória 

documental e cultural do 

estado: 2003-2009 

Maria Cristina Guimarães 

Oliveira 

Universidade Federal de 

Pernambuco 

Wilson Oliveira Da Silva 

Filho 

Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro 

Mapping, memória e 

movimento: notas sobre a 

relação entre live cinema, 

cidade e performance nas 

projeções mapeadas em 

tempo real 

Leila Beatriz Ribeiro 

Ana Cláudia Gouveia 

Araújo 

Universidade Federal de 

Pernambuco 

Memória do acervo de 

marcas registradas da junta 

comercial do Estado de 

pernambuco (JUCEPE): 

uma importante fonte de 

Informação histórica 

Fábio Mascarenhas E 

Silva 

Murilo Artur Araújo Da 

Silveira 

Leilah Santiago Bufrem 

Eliezer Pires Da Silva Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro 

Memória e discurso dos 

arquivistas brasileiros na 

década de 1970 
Evelyn Goyannes Dill 

Orrico 

Miriam Paula Manini Universidade de Brasília Memória e informação: 

acervos fílmicos e 

fotográficos do 

Distrito Federal e de Goiás 

Kelly Cristiane Queiroz 

Barros 

Universidade Federal da 

Paraíba 

Memória fotográfica e 

rede humana de relações: 

estudo sobre redes de 

sociabilidade no arquivo 

fotográfico de José Simeão 

Leal 

Bernardina Maria Juvenal 

Freire de Oliveira 

Carlos Henrique Juvêncio Universidade de Brasília Memória institucional: a 

série relatórios de 

atividades da 

Biblioteca Nacional 

Georgete Medleg 

Rodrigues 

Márcia Ivo Braz Universidade Federal de 

Pernambuco 

O documento e os lugares 

de memória: protagonistas 

na perpetuação da 

memória social 

 

Cínthia Maria Silva de 

Holanda 

Marilucy da Silva Ferreira 
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Laudereida Eliana 

Marques Morais 

Universidade Federal da 

Paraíba 

O núcleo de documentação 

e informação histórica 

regional (NDIHR-UFPB) e 

sua memória arquivada 
Maria da Vitória Barbosa 

Lima 

Francisca Arruda Ramalho 

 

 

 

 XIV – ENANCIB – 2013 

 

Autores Instituição Título 

 

 Gabriela Bazan Pedrão 

Universidade Estadual 

Paulista 

O arquivo Zeferino Vaz: 

um lugar de construção da 

memória da UNICAMP  

 Eduardo Ismael Murguia 

Universidade Federal 

Fluminense 

 

 Eutrópio Pereira Bezerra 

 

Universidade Federal de 

Pernambuco 

Preservação da memória: 

técnicas e tecnologias 

alternativas para a 

salvaguarda de acervos 

documentais 

 

 Danielle Alves Oliveira 

 

 Admeire Silva Santos 

 

 Universidade Estadual 

Paulista 

 A influência do 

colecionismo na 

representação da memória 

social: relações práticas e 

teóricas e suas 

contribuições para o 

desenvolvimento da 

sociedade. 

 

 Maria Leandra Bizello 

 

 Ariluci Goes Elliott 

 

 Universidade Estadual 

Paulista 

 Fotografias como 

documento e memória: 

uma análise das imagens 

de romeiros da cidade de 

Juazeiro do Norte-Ce 

 

 Telma Campanha de 

Carvalho Madio 

Ricardo Medeiros Pimenta Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e 

Tecnologia 

A rede de informações 

franco-brasileira durante a 

ditadura militar no Brasil: 

o caso dos arquivos da 

CPDT 

 Ana Cláudia Cruz 

Cordula 

Universidade Federal da 

Paraíba 

O legado literário do 

escritor Políbio Alves 

 Bernardina Maria Juvenal 

Freire Oliveira 

 

 Danielle Alves Oliveira 

 

 Universidade Federal de 

Pernambuco 

A informação patrimonial 

e a construção da 

memória: uma análise das 

estratégias de preservação 

da memória do IPHAN e 

do IPHAEP 
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 Bruna Gisele Motta 

 

 Universidade Estadual 

Paulista 

Memória, lugares e 

documentos: centro de 

documentação e 

Memória “Padre Antão 

Jorge – CSSR” do 

Santuário Nacional De 

Aparecida 

 

 

 Maria Leandra Bizello 

 Luciana Itida Ferrari Universidade Federal do 

Espirito Santo 

Reconstrução da memória 

institucional: o legado 

patrimonial dos arquivos 

da UFES 

 Rosa da Penha Ferreira da 

Costa 

 Luiz Carlos da Silva 

 Albertina Otávia Lacerda 

Malta 

Fundação Joaquim Nabuco Memória e fotografia em 

instituições memoriais: a 

contribuição da 

organização da informação 

para o estudo dos sistemas 

memoriais 

 

 Marcos Galindo 

Universidade Federal de 

Pernambuco 

 

 XV ENANCIB – 2014 

 

Autores Instituição Título 

Maria Cristina Guimarães 

Oliveira 

Universidade Federal de 

Pernambuco 

A importância política e 

social do acervo do 

instituto Miguel Arraes Maria Falcão Soares da 

Cunha 

Marcos Galindo Universidade Federal de 

Pernambuco 

A rede memorial e sua 

missão informacional: 

sistemas memoriais e 

redes de colaboratividade 

Mário Gouveia Junior 

 

Sandra Maria Veríssimo 

Soares 

Ângela Cristina Moreira 

do Nascimento 

Márcia Cristina de 

Carvalho Pazin Vitoriano 

Universidade Estadual 

Paulista 

Arquivo e patrimonio 

industrial: documentos 

remanescentes das 

primeiras usinas 

hidrelétricas do Estado de 

São Paulo 

Telma Campanha 

Carvalho 

Suellen Barbosa Galdino Universidade Federal da 

Paraíba 

Bico de pena: tracejando a 

arte e a vida de Nivalson 

Miranda 
Bernardina Maria Juvenal 

Freire de Oliveira 

Fábio Assis Pinho Universidade Federal de 

Pernambuco 

Os retratos dos reitores da 

Universidade Federal de 

Pernambuco e seus 

aspectos memoriais (1946-

1971) 

Ana Cláudia Araújo 

Santos 
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Aline Pinheiro Brettas Universidade Federal de 

Minas Gerais 

Reflexões sobre os 

registros dos congados de 

Belo Horizonte e 

Betim 

Cynthia Maria Kiyonaga 

Suenaga 

Universidade Estadual de 

Londrina 

Discurso documental e 

representações sociais de 

domínios: uma 

perspectiva a partir da 

análise de domínio 

Brígida Maria Nogueira 

Cervantes 

Maria da Vitoria Barbosa 

Lima 

Universidade Federal da 

Paraíba 

Informação e memória na 

construção do patrimônio 

cultural na paraíba 

Izabel França de Lima Universidade Federal da 

Paraíba 

Memória da população 

negra e informação étnico-

racial: percebendo limites 
Sergio Rodrigues de 

Santana 

Henry Poncio Cruz de 

Oliveira 

Mirian de Albuquerque 

Aquino 

Evelyn Goyannes Dill 

Orrico 

Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro 

Memória e a 

institucionalização do 

campo arquivístico no 

Brasil 
Eliezer Pires da Silva 

Simone de Assis Alves da 

Silva 

Fundação de Educação 

Artística de Belo 

Horizonte 

Memória institucional e 

recursos digitais 

Gabriel Felipe Candido 

Novy 

Ana Maria Pereira 

Cardoso 

Májory Karoline Miranda 

 

Universidade Federal de 

Pernambuco 

Memória, ciência da 

informação e filatelia: 

pernambucanidades 

Em mapas conceituais 

 

 

Diego Andres Salcedo 

 

Stphanie Sá Leitão 

Grimaldi 

Májory Karoline Miranda 

 

Universidade Federal de 

Pernambuco  

Memória, produção e uso 

dos documentos do 

conselho deliberativo da 

superintendência para o 

desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) 

Vildeane Borba 

Marcos Galindo 

 

Angela Nascimento 

Evaldo Rosas 

 

 

Maristela Costa 

Martiniano 

 

Universidade Federal de 

Minas Gerais 

O documentalista como 

etnógrafo: uma reflexão 

sobre a interação entre 

arquivologia e 

antropologia 
Rubens Alves Silva 
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Autores Instituição Título 

Ariluci Goes Elliott Universidade Federal 

do Ceará 

A fotografia como documento e 

suporte à construção da memória1 

Telma Campanha de 

Carvalho Madio 

Universidade 

Estadual Paulista 

Luiz Carlos da Silva Universidade Federal 

Espírito Santo 

A memória do arquivo público do 

estado do Espírito Santo através da 

sua institucionalização: o recorte 

Constituído de 1908 -1981 

Aparecido José Cirillo 

Rosa da Penha 

Ferreira da Costa 

Miriam Paula Manini Universidade de 

Brasília 

Acervos audiovisuais em brasília: 

imagem, memória e Informação 

Renato Crivelli Universidade 

Estadual Paulista 

Arquivos pessoais e patrimônio 

documental: análise dos critérios de 

seleção dos registros memória do 

Mundo do brasil – UNESCO 

Maria Leandra Bizello 

Ivana Denise Parrela Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Cestas da memória: identificação de 

documentos fotográficos do arquivo 

público da cidade de Belo 

Horizonte, com o apoio de 

voluntários idosos 

Valéria Silva Santos Universidade Federal 

de Pernambuco 

Informação e memória arquivística: 

o custodialismo e outras discussões 

paradigmáticas 
Marcos Galindo Lima, 

Sandra Verríssimo 

Soares 

Secretaria de 

Educação do Estado 

de Pernambuco 

Cezar Karpinski Universidade Federal 

de Santa Catarina 

“Memória arquivada”: reflexões 

sobre documentos e arquivos a 

partir de Paul Ricoeur 

Eliezer Pires da Silva Universidade Federal 

do Estado do Rio de 

Janeiro 

Memória social e o fenômeno 

informacional arquivístico Evelyn Goyannes Dill 

Orrico 

Marisa Pires 

Rodrigues 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Nas malhas do arquivo pessoal: o 

legado artístico de Rossini Perez 

Marta Maria de Brito 

Hipólito 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Instituição presbiteriana: 

preservação da memória do 

Presbitério sul da Paraíba 

 

Maítha Elena Tosta 

Graciano 

Universidade Estadual 

Paulista 

O lugar de memória: o 

Instituto Fernando 

Henrique Cardoso Maria Leandra Bizello 

Renata Silva Borges Universidade Federal 

Fluminense 

O processo de aquisição de 

arquivos pessoais na 

Fundação Oswaldo Cruz 
Eduardo Ismael Murguia 
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Cezar Karpinski Universidade Federal 

da Integração Latino-

americana 

Patrimônio natural e arquivo: 

experiência de pesquisa sobre as 

cataratas do iguaçu1 

Ana Cláudia Cruz 

Córdula 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Versos de uma trajetória: Políbio 

Alves, um homem entre papéis 

Henry Poncio Cruz de 

Oliveira 

 

 


