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RESUMO

Este trabalho desenvolveu o tema sobre a divulgação científica da Arquivologia.
O objetivo geral consistiu em pesquisar a divulgação científica da Arquivologia
em dez maiores sites de notícias do Brasil, a saber: G1, Uol Notícias, Terra Notícias, Folha de
São Paulo, R7, O Estado de São Paulo, MSN Brasil, IG, Yahoo Brasil e Clic RBS.
Como objetivos específicos procurou-se verificar, através das notícias dos sites, o
alcance social da divulgação científica da Arquivologia e tentar identificar os possíveis rumos
da Arquivologia enquanto ciência e enquanto campo de atuação profissional na
contemporaneidade.
A justificativa fundamentou-se no fato de que os profissionais de arquivo e a
Arquivologia como ciência são envoltos por um desconhecimento por grande parte da
sociedade no que se refere à sua formação e prática profissional.
A base teórica apoiou-se na revisão de literatura sobre: trajetória da Arquivologia
no Brasil, divulgação científica e sobre a metodologia de análise de conteúdo.
Os resultados obtidos demonstraram que a Arquivologia ainda tem um longo
caminho a percorrer no que se refere à divulgação científica em sites de notícias. E que
incentivar a divulgação científica em sites de notícias é uma possibilidade de tornar esta
ciência mais conhecida pela sociedade.

Palavras-chave: Arquivologia. Divulgação científica. Brasil.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da Arquivologia foi marcado, historicamente, por aspectos da
administração pública, baseado em práticas burocráticas e pela busca da eficiência e eficácia no
tocante às atividades de gerenciamento dos documentos. Atribui-se à publicação do Manual dos
Holandeses, em 1898, o ponto inicial de constituição da Arquivologia clássica como campo
autônomo do conhecimento. Este manual teve grande disseminação e influenciou diversos países a
desenvolverem a Arquivologia como ciência, inclusive o Brasil que através da tradução do manual
pelo Arquivo Nacional, em 1960, contribuiu tanto para a institucionalização da Arquivologia quanto
para a comunicação e divulgação científica da área.
A comunicação científica refere-se à comunicação entre pares, ou seja, a produção
científica de determinada área do conhecimento. Já a divulgação científica é a comunicação dirigida
ao público leigo. Ambas se constituem nas principais formas de uma ciência se afirmar perante a
comunidade científica e a sociedade.
Neste sentido, propõe-se como objetivo geral do presente trabalho pesquisar a
divulgação científica da Arquivologia, para isto, optou-se por analisar dez sites de notícias do Brasil
que contemplem os termos “Arquivologia” ou “Arquivista”, delimitando o ano de 2015.
Como objetivos específicos procura-se verificar o alcance social da divulgação
científica da Arquivologia, averiguar o nível de reconhecimento e a repercussão do trabalho dos
profissionais da área perante a sociedade, tentar identificar os possíveis rumos da Arquivologia
enquanto ciência e enquanto campo de atuação profissional na contemporaneidade.
A justificativa para este trabalho baseia-se no fato de que os profissionais de arquivo e a
Arquivologia como ciência são envoltos por um desconhecimento por grande parte da sociedade no
que se refere à sua formação e prática profissional. Considera-se que com o aumento da divulgação
científica sobre a área será possível dar maior visibilidade aos profissionais e pesquisadores de
Arquivologia assim como ao trabalho desempenhado por eles.
Como parte do embasamento teórico, optou-se por descrever e contextualizar a área da
Arquivologia, abordando, de forma sintética a sua gênese enquanto ciência. Dessa forma, apresentase a trajetória da consolidação da Arquivologia no cenário internacional ao longo do seu
desenvolvimento, aborda-se ainda a questão da institucionalização da Arquivologia no Brasil até a
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sua implantação nas Universidades brasileiras tanto em cursos de graduação quanto em cursos de
pós-graduação.
Adota-se também uma breve revisão de literatura sobre divulgação científica e alguns
aspectos conceituais da análise de conteúdo, uma vez que o presente trabalho busca averiguar o
conteúdo em dez maiores sites de notícias do Brasil.
Para

apoiar

a

verificação

da

abrangência

da

divulgação

científica

na

contemporaneidade, utiliza-se a pesquisa empírica exploratória em dez maiores sites de notícias do
Brasil, a saber: G1, Uol Notícias, Terra Notícias, Folha de São Paulo, R7, O Estado de São Paulo,
MSN Brasil, IG, Yahoo Brasil e Clic RBS.
Espera-se demonstrar qual é o estado da divulgação científica da Arquivologia ante os
sites de notícia elencados e assim chegar a uma conclusão sobre os possíveis rumos que esta
questão deve tomar.

11

2 A GÊNESE DA ARQUIVOLOGIA COMO CIÊNCIA

Pretende-se aqui, pontuar, brevemente, alguns aspectos que contribuíram para a
consolidação da Arquivologia enquanto ciência. Pois, como aponta GAGNON-ARGUIN (1992, p.
207) “a intensificação da pesquisa histórica durante o século XIX fez com que Arquivologia fosse
vista como uma ciência auxiliar da história”. Até o início do século XIX, a Arquivologia era uma
ciência empírica, a serviço da organização dos arquivos para fins administrativos (DUCHEIN,
1993, p.19), está situação começou a se modificar, com o surgimento do Manual dos holandeses,
escrito pelos arquivistas holandeses Samuel Muller, Johan Feith e Robert Fruin, publicado pela
Associação dos Arquivistas Holandeses em 1898. Essa publicação foi um marco no sentido da
profissionalização dos arquivistas e do surgimento da Arquivologia enquanto como campo
autônomo do conhecimento. Sobre o Manual dos holandeses, Schelemberg (2006, p.36) comenta
que:

“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 holandeses [...]. Esse manual, intitulado handleiding woor het
Ordenen en Beschrijen van Archiven, foi publicado em 1898 sob os auspícios
da Associação Holandesa de Arquivistas.” (SCHELEMBERG, 2006, p.36).

O manual em questão é composto de 100 regras que devem ser utilizadas para o arranjo
e para a descrição de arquivos, os autores do manual alertam, já na introdução, sobre a leitura de um
texto exaustivo: “É este um livro enfadonho e meticuloso. Fica o leitor avisado. Consideramo-nos
obrigados a, sem rebuços, confessá-lo de saída. Digne-se a crítica a advertir o nosso texto, e logo o
proclamará aos quatro ventos.” (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES, 1973, p.
11). Contudo, tal leitura constitui-se em um clássico da Arquivologia e sobre esse aspecto Fonseca
(2005, p. 33) conclui que:

A partir do estabelecimento do Manual dos holandeses como marco fundador
da codificação da disciplina arquivística podem ser apontados alguns tópicos
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importantes na análise das características de configuração da área, tanto do
ponto de vista de suas bases teóricas e conceituais quanto de sua inserção
histórica e geográfica. A análise desses pontos remete: a) à inserção da
Arquivologia na episteme da modernidade, especialmente na esfera política;
b) à consequente importância das instituições arquivísticas para lidar com os
problemas de uma administração pública que deve ser eficiente; c) à
subordinação da disciplina em relação ao seu objeto, ou seja, se a ideia de
arquivo estiver clara, estará clara a ideia de Arquivologia; d) à tradição
manualística da área, às suas limitações e às tentativas de generalizar o
particular, favorecendo o império da norma. (FONSECA, 2005, p. 33)

Cabe mencionar que o Manual dos holandeses em suas regras estabeleceu a noção do
conceito de respeito à proveniência e à ordem original como princípios que devem ser seguidos na
tarefa de arranjo de acervos documentais, sendo a pesquisa histórica um fator de segunda ordem.
Contudo, ficaram ausentes do Manual as noções de triagem e eliminação, bem como a inclusão dos
arquivos privados.
Segundo Silva (1999, p. 115-120):

na transição do século XIX para o século XX, e nos primeiros anos deste
último, ocorreu uma consolidação do modelo arquivístico oriundo da
Revolução Francesa, tendo por base medidas regulamentadoras e suporte
legislativo, criando em vários países uma autoridade arquivística central, um
órgão coordenador das políticas arquivísticas. (SILVA, 1999, p. 115-120)

Já no século XX, as mudanças socioeconômicas e políticas fizeram com que a
Arquivologia se tornasse uma ciência auxiliar da administração com vistas ao apoio da eficiência e
eficácia de um Estado burocrático. A Arquivologia vai se consolidar em uma ciência teórica e com
aplicação prática, refletida na organização dos arquivos das diversas instituições que produzem
documentos de arquivo e preocupam-se em preservá-los como forma de manter o registro de suas
atividades e da produção do seu conhecimento.
Após o fim da Segunda Guerra Mundial, é constituído, em 1950, o Conselho
Internacional de Arquivos (CIA) que é a:

organização profissional da comunidade de arquivos, dedicada a promover a
conservação, desenvolvimento e utilização do patrimônio mundial dos
arquivos.
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Reúne os dirigentes de arquivos nacionais, associações profissionais de
arquivistas, arquivos locais e regionais e arquivos de outras organizações
assim como arquivistas individuais, contando com cerca de 1.400 associados
em mais de 190 países (Arquivo Nacional, 20151)

Neste período surgem diversas publicações importantes na área de arquivos que
solidificaram os princípios e conceitos da disciplina arquivística. Dentre muitas das publicações
pode-se destacar: Arquivos Modernos – princípios e técnicas de autoria de Schelemberg, a
publicação de Hilary Jenkinson A manual of archive administration e também do mesmo autor The
English archivist, a new profession. Estas colaboraram para disseminar e para nortear os trabalhos
dos arquivistas inicialmente, inclusive no Brasil.
Atualmente, a Arquivologia se firma enquanto sub-área da grande área chamada
Ciências da Informação. A importância da informação como meio de realizar a gestão dos
documentos de arquivo, seja qual for o suporte, torna a Arquivologia em uma ciência que busca
estabelecer novos paradigmas, onde sua atuação numa nova realidade tecnológica e sociopolítica
atrelado ao surgimento de novas tecnologias da informação confere à Arquivologia uma área
responsável pela gestão de todos os documentos do mundo.
No contexto técnico-científico, tem-se o surgimento do computador, o aumento das
redes de comunicação, que proporcionam o suporte a esta ciência em nível mundial e em tempo
real, dando origem a documentos arquivísticos digitais, onde as informações podem ser consultadas
através de sistemas computacionais e sites conectados à internet.

2.1 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ARQUIVOLOGIA COMO CIÊNCIA NO BRASIL

Uma breve apreciação sobre a construção da Arquivologia enquanto ciência no Brasil
faz-se oportuno. De forma pontual destaca-se a seguir, os marcos fundamentais que culminaram no
que conhecemos atualmente como a Arquivologia enquanto ciência e prática no Brasil.
A consolidação da Arquivologia no Brasil perpassa pela chegada da Família Real
Portuguesa, pois parte da corte e de seus pertences como: documentos, mapas, moedas, estampas,
1

Disponível em: <http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=109&sid=42> Acesso em: 29
de out, 2015.
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manuscritos, livros, objetos de arte, entre outros, distribuídos em vários navios, apressou o processo
de constituição dos espaços nacionais, como Arquivo, Biblioteca e Museu, os quais seriam
responsáveis pela organização, armazenamento e preservação dos documentos oficiais. Devido ao
crescimento desses acervos, das atividades e demandas geradas nestas instituições, fez-se necessária
a formação de profissionais habilitados para o trabalho nesses espaços.
A fundação do Arquivo Nacional, como instituição no Brasil, dá-se no século XIX,
com a denominação de Arquivo Público do Império. Porém, foi necessário aguardar mais de um
século para que a Arquivologia brasileira fosse reconhecida academicamente. Isso ocorreu na
década de 1970, com a criação dos primeiros cursos de graduação nas universidades públicas do
Brasil.
O recorte cronológico mais significativo para a institucionalização da Arquivologia
como ciência no Brasil pode ser feito a partir de 1930, no contexto do Estado Novo, onde o Brasil
viu crescer um Estado forte, centralizado e com grande intervenção na economia. Para Santos
(2014, p. 19) “organizar o Estado nacional em novas bases e zelar pelo cumprimento das
disposições legais necessária exigiria a ampliação do quadro de servidores públicos.”
A atuação de quatro instituições foi fundamental para a consolidação da Arquivologia
no Brasil, a saber: o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), a Fundação Getúlio
Vargas (FGV), O Arquivo Nacional (AN) e a Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB).
A contribuição do DASP, em síntese, para a Arquivologia, foi a capacitação profissional
de servidores públicos que atuavam na área de arquivo e documentação. Através do oferecimento
de cursos específicos da área e a possibilidade de realizar estágios fora do país em instituições
internacionalmente reconhecidas, os profissionais de arquivo vieram a ter um grande ganho para o
desenvolvimento e atuação na área nas décadas seguintes:

Desde o início do ano de 1938 é possível verificar uma intensa troca de
informações entre orégãos do governo brasileiro e a embaixada do país nos
Estados Unidos, cabendo a esta apontar as possibilidades de estudos nas
diversas áreas da administração, entre elas a Biblioteconomia e os arquivos
públicos. (DASP,1938 apud SANTOS, 2014, p. 21).

Assim, destaca-se o papel desses cursos na construção de parâmetros de organização
dos documentos em diversos arquivos, em todo o território nacional, inclusive na importação do
modelo norte-americano que privilegia a gestão de documentos.
15

A FGV concentrou as origens da institucionalização da Arquivologia como disciplina
no Brasil a partir da criação e implementação do seu Sistema de Arquivos, com destaque para
atuação de Nilza Teixeira Soares e Marilena Leite Paes a frente desse projeto. De acordo com
Santos (2014, p. 36) Marilena Leite Paes atuou, “sobretudo na formação e treinamento de uma
equipe capaz de forjar um trabalho considerado, por longo tempo, referência no campo da gestão de
documentos de arquivo”.
O Arquivo Nacional, a partir de 1960, começou a promover o Curso Permanente de
Arquivos (CPA), foi o primeiro curso de Arquivologia no país a conferir certificado de nível
universitário, porque anterior a essa data os profissionais do Arquivo Nacional e de outros arquivos
contavam com cursos de formações esporádicas, promovidos pelo DASP e pela FGV, por exemplo.
Porém o estabelecimento de uma Escola em nível superior fazia-se necessária:

Já dispondo de um Curso Permanente de Arquivos, de nível universitário,
reconhecido pelo MEC e funcionando regularmente desde 1960 no Arquivo
Nacional, com grande procura de candidatos oriundos dos mais diversos
setores sociais do país, a formação de pessoal especializado em Arquivologia,
capaz de aplicar as modernas técnicas aos arquivos brasileiros, chegou ao
primeiro semestre deste ano com as condições básicas julgadas essenciais à
execução do projeto de criação de uma Escola Superior, segundo parecer
aprovado pelo conselho Federal de Educação. (ARQUIVO NACIONAL,
1974a, p. 13 apud MARQUES e RODRIGUES, 2014, p. 85).

O CPA, promovido pelo Arquivo Nacional, chegou a ser ministrado por arquivistas
referência na área como Schelemberg, dos Estados Unidos, Henri Boullier de Branche, da França,
além do incentivo à comunicação científica através da tradução das obras literárias desses autores.
Na década de 1970, “num período de avanços para a ciência, a tecnologia e a educação
superior brasileira, o CPA alcança um número recorde de inscritos, corroborando a necessidade de
formação na área, por meio de um curso regular” (MARQUES e RODRIGUES, 2014, p. 67).
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2.2 A IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS DE ARQUIVOLOGIA NAS UNIVERSIDADES
BRASILEIRAS E A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA ÁREA

Ao estudar a instituição dos cursos de Arquivologia nas universidades do Brasil, devese considerar o papel da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB) que muito se empenhou na
consolidação da profissão de arquivista e na capacitação dos profissionais da área.
Dessa forma, Marques e Rodrigues (2014, p.87) comentam que “ratificando o interesse
nacional pelos arquivos, em 1972 o Conselho Federal de Educação (CFE) autoriza a criação de
curso de Arquivologia em nível superior.” A partir daí teve início a instalação de cursos de
Arquivologia nas universidades brasileiras. Pois, tendo dado início aos cursos ministrados junto ao
Arquivo Nacional, cujo grau de importância era considerado alto e conferia o título de graduação
para os que participavam deste curso, percebe-se que a Arquivologia era fundamental e estimada
para e pelas principais instituições de ensino do país.
Destaca-se também a Ciência da Informação que abarca não só a Arquivologia, mas
também as demais áreas afins, como a Biblioteconomia e Museologia que atuam e trabalham com a
informação em diferentes vertentes, mas que buscam e possuem as mesmas finalidades e resultados.
Todavia, ainda não há popularização da Arquivologia, mesmo que sua incidência já
chegue a todas as regiões geográficas do território brasileiro (ver tabela 1), o que mostra que mesmo
timidamente a Arquivologia tem buscado ampliar seu espaço.
O Rio de Janeiro e Santa Maria possuem os cursos mais tradicionais da área. E também
para o Pará que possui o curso mais novo da Arquivologia, criado em 2012, ele é a prova de que
ano após ano a Arquivologia vem se disseminando em nível universitário, chegando atualmente a
compor cursos de pós-graduação na área, o que demonstra o crescimento não só da
profissionalização, mas também do crescimento teórico e consequentemente da comunicação
científica da área. Dessa forma:

A ampliação da Arquivologia como campo científico num cenário
informacional em constantes alterações tem suscitado novos desafios nos
processos de gestão da informação arquivística. Como tal, a produção de
conhecimento em Arquivologia tem requisitado processos inovadores em
termos político-pedagógicos. A demanda por mais arquivistas com perfis
diversos para os setores público e privado, no Brasil, tem favorecido
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redesenhos na graduação e explicitado as demandas pelas pós-graduação
(UNIRIO, 2012).2

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ARQUIVOLOGIA
NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS
UNIVERSIDADE
Universidade Federal do Estado do Rio do Janeiro – UNIRIO
Universidade Federal Fluminense – UFF
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM
Universidade de Brasília – UNB
Universidade Estadual de Londrina – UEL
Universidade Federal da Bahia – UFBA
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
Universidade Estadual Paulista – UNESP/MARÍLIA
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
Universidade Federal da Paraíba – UFPB
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Universidade Federal do Amazonas – UFAM
Universidade Federal do Rio Grande – FURG
Universidade Federal Santa Catarina – UFSC
Universidade Federal do Pará – UFPA

ANO DE CRIAÇÃO
1977
1978
1977
1991
1998
1998
2000
2000
2003
2006
2008
2008
2008
2008
2010
2012

Fonte: Páginas on line das universidades citadas (UNIRIO3, UFF4, UFSM5, UNB6, UEL7, UFBA8, UFES9, UFRGS10,
UNESP/MARÍLIA11, UEPB12, UFPB13, UFMG14, UFAM15, FURG16, UFSC17, UFPA18).

Considera-se que os cursos de mestrado e doutorado constituem um lugar privilegiado
de produção do conhecimento, sobre isto, Severino (2006), em seu artigo sobre a política de pósgraduação no Brasil afirma que:
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Disponível em: <http://www.uff.br/iacs/site/grad_arquiv.html> Acesso em: 28 de out. 2015.
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Disponível em: <http://w3.ufsm.br/arquivologia/ > Acesso em: 28 de out. 2015.
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Disponível em: <http://arquivologia.fci.unb.br/ > Acesso em: 28 de out. 2015.
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Disponível em: <http://www.uel.br/ceca/cin/ > Acesso em: 28 de out. 2015.
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Sem nenhuma dúvida, a pós-graduação no País se transformou numa
sementeira de pesquisadores, o que contribuiu para a consolidação do quadro
de recursos humanos para todos os setores da vida nacional. Pode-se afirmar
com segurança que a pós-graduação é um dos melhores segmentos do
sistema educacional brasileiro sob o critério do nível de qualidade alcançado
e vem contribuindo significativamente para a construção de um retrato mais
fiel da realidade nacional, graças à sistematização e à institucionalização da
prática científica de investigação, ao mesmo tempo em que forma novas
gerações de pesquisadores. (Severino, 2006, p.51-52).

O exemplo atual de aprimoramento da área pode ser verificado pelo surgimento de
cursos de mestrado e doutorado na área, conforme se demonstra na tabela 2, alguns dos cursos
existentes no Brasil. A maioria dos cursos de pós-graduação está inserido na área da Ciência da In
formação, sendo que o primeiro mestrado direcionado exclusivamente a área de arquivo é o recém
criado pela a UNIRIO em 2012. Trata-se de um mestrado profissional, com objetivos de aperfeiçoar
os profissionais e capacita-los na tomada de decisões em seus ambientes de atuação.

TABELA 2 – EXEMPLOS DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL DE
MESTRADO NA ÁREA QUE ENGLOBA A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E ARQUIVOS

UNIVERSIDADES E CURSOS DE MESTRADO
IBICT e UFRJ.- Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (Mestrado e
Doutorado)

UFF - Programa de Pós-Graduação em CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (mestrado e
doutorado)
UFMG Pós-Graduação em Ciência da Informação
UNESP Mestrado Acadêmico em Ciência da Informação
UNIRIO Mestrado em Gestão de Arquivos e Documentos
UnB - Pós-graduação em Ciência da Informação (PPGCInf)

ANO DE
CRIAÇÃO
1970

1970
1976
2001
2012
2012

Fonte: Páginas on line das universidades (IBICT19 e UFRJ20, UFF21, UFMG22, UNESP23, UNIRIO24, UnB25)

Com a propagação de cursos de mestrado e doutorado na área, a produção científica
ganha um fôlego e sua divulgação, tanto através da comunicação científica quanto através da
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Disponível em: < http://www.ibict.br/capacitacao-e-ensino/pos-graduacao-em-ciencia-da-informacao> Acesso em: 29 de Out, 2015.
Disponível em: < http://www.ppgci.ufrj.br/index.php/ingresso/ingrmestrado> Acesso em: 29 de Out, 2015.
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Disponível em: < http://www.uff.br/ppgci/ppgci_hist_mest.htm> Acesso em: 29 de Out, 2015.
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Disponível em: < http://ppgci.eci.ufmg.br/> Acesso em: 29 de Out, 2015.
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Disponível em: < http://www.marilia.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/ciencia-da-informacao/historico/> Acesso em: 29 de Out, 2015.
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divulgação científica, faz-se cada vez mais necessária para que haja maior conhecimento do
trabalho realizado pelos profissionais de arquivo. Com base nisso, busca-se aprofundar no próximo
capítulo as questões teóricas que englobam a comunicação científica e divulgação científica. No
caso, a Arquivologia está como pano de fundo, pois é sobre esta área do conhecimento que irá se
aprofundar o presente trabalho.
Por isso, foi importante discorrer até este ponto sobre a trajetória desta disciplina,
observando como ela se institucionalizou, como ela se propagou e se disseminou pelas
universidades brasileiras.
No cenário atual, onde se tem a revolução tecnológica e a inserção da informática e da
internet em todas as áreas do conhecimento é importante analisar como se dá, atualmente, a
divulgação científica da Arquivologia na sociedade contemporânea. Nesse sentido, utilizar estes
novos meios informacionais como propulsor da divulgação da Arquivologia pode ser uma forma de
tirar Arquivologia da nebulosidade perante a sociedade e familiarizar o fazer e o saber arquivístico
com a maior gama possível de interessados pelo tema.
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3 A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Reflete-se nesta parte do trabalho sobre os aspectos conceituais que norteiam esta
terminologia para melhor compreensão do tema e aborda-se a trajetória da divulgação científica no
Brasil.

3.2 ASPECTOS CONCEITUAIS SOBRE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Examinar a questão da divulgação científica da Arquivologia é o objetivo deste
trabalho. Assim, optou-se por contemplar nesta etapa da pesquisa algumas verificações a respeito
do conceito que diversos autores têm sobre a terminologia divulgação científica.
Porém, antes de entrar nessa questão, é viável esclarecer brevemente outro conceito, que
é a comunicação científica, termo criado na década de 1940, pelo físico e historiador irlandês John
Bernal, que significa “[...] o amplo processo de geração e transferência de informação científica”
(BRAGA, CHRISTOVÃO, 1997, p. 40). Essa transferência de informações científicas se dá entre
os pares, ou seja, entre os cientistas das respectivas áreas de conhecimento, é uma troca de
conhecimentos entre os pares científicos que são essenciais para o avanço da ciência e tecnologia.
Outra diferenciação que cabe indicar é a respeito do conceito de difusão científica que
“pode ser orientada tanto para especialistas (neste caso, é sinônimo de disseminação científica),
quanto para o público leigo em geral (aqui tem o mesmo significado de divulgação).” (ALBAGLI,
1996, p. 397).
Em entrevista a revista Ciência e Público, o pesquisador José Reis foi indagado a
responder o que é a divulgação científica, a resposta foi a seguinte:

É a veiculação em termos simples da ciência como processo, dos princípios
nela estabelecidos, das metodologias que emprega. Durante muito tempo, a
divulgação se limitou a contar ao público os encantos e os aspectos
interessantes e revolucionários da ciência. Aos poucos, passou a refletir
também a intensidade dos problemas sociais implícitos nessa atividade. Para
muitos divulgadores, a popularização da ciência perdeu sentido como relato
dos progressos científicos, porque o cidadão se acha hoje cercado desse tipo
de informação. Embora concorde em parte com essa posição, considero que a
divulgação pela imprensa é muito importante, principalmente em países
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como o Brasil, onde as dificuldades e as precariedades das escolas fazem
com que estudantes e professores obtenham informações sobre os progressos
da ciência através de artigos de jornais. Para mim, depois de um longo
caminho percorrido como divulgador, é com a maior alegria que encontro por
toda parte professores e pesquisadores que dizem haver encontrado em meus
escritos o despertar de sua vocação, assim como pessoas de variado nível
cultural que em artigos meus descobriram pistas para resolver até problemas
pessoais. (REIS, 2002, p. 77).

Sobre o surgimento da terminologia da comunicação científica no Brasil, tem-se que:

A terminologia da divulgação científica foi introduzida por Heloisa Tardin
Christóvão no mestrado em Ciência da Informação, do IBICT, à luz dos
conceitos de Bueno (1985), e inserida no conceito mais amplo da difusão da
informação. Esta, por sua vez, engloba todas as atividades de comunicação de
ensino e pesquisa, incluindo a comunicação científica (comunicação entre os
pares), e a divulgação científica - comunicação dirigida a o público leigo.
(VALÉRIO, 2005 p.58).

A respeito da divulgação científica, temos a noção de que se quer também comunicar
através de algum meio de comunicação, algo com teor científico, no entanto a informação a ser
divulgada é destinada a um público amplo e diversificado e não somente a um público
especializado, como é o caso da comunicação científica.
O recorte teórico desta pesquisa abrange considerações sobre a terminologia da
divulgação científica como será visto a seguir.
Wilson da Costa Bueno, pesquisador brasileiro da área de Comunicações, possui uma
boa literatura sobre a conceituação de divulgação científica. Para ele a divulgação científica envolve
a “[…] utilização de recursos, técnicas, processos e produtos (veículos ou canais) para a veiculação
de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo.” (BUENO,
2009, p.162). Ou seja, é fazer com que a informação seja entendida pelo público em geral.
De acordo com Bueno (2010), a práxis da divulgação científica deve levar em conta
aspectos como: perfil do público, o nível de discurso, a natureza dos canais ou ambientes utilizados
para sua veiculação e a intenção explícita de cada processo em particular.
Sobre o perfil do público este “não tem, obrigatoriamente, formação técnico-científica
que lhe permita, sem maior esforço, decodificar um jargão técnico ou compreender conceitos que
respaldam o processo singular de circulação de informações especializadas”. (BUENO, 2010, p.2)
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A respeito do nível do discurso a divulgação científica chega a um público leigo que
pode encontrar ruídos e dificuldades em compreender as informações e termos técnicos que lhe são
transmitidos. A práxis da divulgação científica torna-se um desafio devido às dificuldades de se
comunicar algo a um público leigo e diversificado que,

da mesma forma, sente dificuldade para acompanhar determinados temas ou
assuntos, simplesmente porque eles não se situam em seu mundo particular e,
por isto, não consegue estabelecer sua relação com a realidade específica em
que se insere. Em função disso, a difusão de informações científicas e
tecnológicas para este público obrigatoriamente requer decodificação ou
recodificação do discurso especializado, com a utilização de recursos
(metáforas, ilustrações ou infográficos, etc.) que podem penalizar a precisão
das informações. Há, portanto, na divulgação científica, embate permanente
entre a necessidade de manter a integridade dos termos técnicos e conceitos
para evitar leituras equivocadas ou incompletas e a imperiosa exigência de se
estabelecer efetivamente a comunicação, o que só ocorre com o respeito ao
background sociocultural ou linguístico da audiência (BUENO, 2010, p.3).

A natureza dos canais ou ambientes utilizados para a divulgação científica são vários,
desde os meios de comunicação de massa à palestras, conferências restritas a números reduzidos de
pessoas, entre outros tantos,

na prática, a divulgação científica não está restrita aos meios de comunicação
de massa. Evidentemente, a expressão inclui não só os jornais, revistas, rádio,
TV [televisão] ou mesmo o jornalismo on-line, mas também os livros
didáticos, as palestras de ciências […] abertas ao público leigo, o uso de
histórias em quadrinhos ou de folhetos para veiculação de informações
científicas (encontráveis com facilidade na área da saúde / Medicina),
determinadas campanhas publicitárias ou de educação, espetáculos de teatro
com a temática de ciência e tecnologia (relatando a vida de cientistas ilustres)
e mesmo a literatura de cordel, amplamente difundida no Nordeste brasileiro
(BUENO, 2009, p. 162).

Contudo, a imprensa é, atualmente, o maior ícone no que se refere à divulgação
científica e o jornalista cumpre o papel de decodificador da informação científica para o público
leigo. No entanto, os ruídos na mensagem comunicada advêm do próprio jornalista que está
incumbido da função de facilitar a comunicação. Pois,
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o jornalista ou o divulgador, com raras exceções, não está capacitado para o
processo de decodificação ou recodificação do discurso especializado e o
processo de produção jornalística pode (o que acontece de maneira
recorrente) privilegiar a espetacularização da notícia, buscando mais a
ampliação da audiência do que a precisão ou a completude da informação.
Além disto, a não ser em situações específicas, como no caso de portais ou
blogs dedicados à divulgação científica, a interação entre produtores de
informações e audiência não ocorre, reduzindo-se o processo a uma mera
transmissão de informações [...] Pesquisadores ou cientistas têm restrições
importantes ao esforço de popularização da ciência que se respalda no
sensacionalismo e, sobretudo, evidenciam sua contrariedade quando são
surpreendidos pela alteração comprometedora de suas declarações à
imprensa.(BUENO, 2010, p.4-5).

A intenção explícita de cada processo em particular, pode-se observar pela importância
da divulgação científica na sociedade, pois contribui para a democratização do conhecimento e
colabora para a formação de cidadãos conscientes. Nesse sentido,

a divulgação científica cumpre função primordial: democratizar o acesso ao
conhecimento científico e estabelecer condições para a chamada
alfabetização científica. Contribui, portanto, para incluir os cidadãos no
debate sobre temas especializados e que podem impactar sua vida e seu
trabalho, a exemplo de transgênicos, células tronco, mudanças climáticas,
energias renováveis e outros itens. A comunicação científica mobiliza o
debate entre especialistas como parte do processo natural de produção e
legitimação do conhecimento científico. A divulgação científica busca
permitir que pessoas leigas possam entender, ainda que minimamente, o
mundo em que vivem e, sobretudo, assimilar as novas descobertas, o
progresso científico, com ênfase no processo de educação científica.
(BUENO, 2010, p.5).

Ter acesso à informação científica significa, de alguma forma, ter poder de decisão. A
respeito disto a pesquisadora Graça Caldas, doutora em Ciências da Comunicação e Pós-Doutora
em Política Científica, reforça a necessidade de compartilhar o conhecimento através da divulgação
científica com o público leigo, e explicita que

no caso específico da divulgação científica, jornalistas e cientistas precisam
usar o poder que têm para compartilhar o saber com a sociedade em geral.
Não podem deixar que diferenças de cultura interfiram neste processo. Pelo
contrário, devem utilizar as diferenças, exatamente, para garantirem a
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distribuição do saber, do conhecimento, em benefício público, para que a
sociedade possa participar ativamente dos processos decisórios sobre
assuntos que interferem diretamente no cotidiano. (CALDAS, 2010, p 10)

A partir desta consideração, percebe-se que a autora chama a atenção para o papel tanto
dos jornalistas quanto dos cientistas para a práxis da divulgação científica. Cabe salientar a
importância dos próprios cientistas buscarem se envolver no processo de divulgação científica,
assumirem o papel de divulgadores, não desmerecendo o trabalho dos jornalistas, mas a divulgação
científica elaborada pelos próprios cientistas precisa ser mais fiel à informação que se pretende
passar para o público em geral, além de enriquecer culturalmente este público.
A informação científica, ao ser divulgada pelos próprios cientistas de forma que atinja o
entendimento do público leigo, poderá ultrapassar o nível informacional meramente jornalístico
para se elevar a um nível formacional, ou seja, capacitar o cidadão leigo para que ele possa mudar
sua relação com o mundo em que vive. Isso significa munir o público leigo de informações que dê
possibilidades dele passar de um mero receptáculo informacional das notícias divulgadas pelos
jornalistas para ser um agente transformador da sua relação com o mundo e com a sociedade em
que vive. Cabe salientar que não se levanta aqui um manifesto de repúdio sobre as informações
vindas dos jornalistas, uma vez que:

a divulgação científica, nas páginas dos jornais, possibilita que o cidadão se
aproprie de temáticas que fazem parte da discussão da academia, mas que
possuem relevância em sua vida diária, com uma linguagem de fácil
compreensão.(SILVA, 2014, p. 2).

O que se defende é a maior apropriação dos cientistas no desafio de participar
efetivamente como divulgador da ciência. No caso específico da Arquivologia, a divulgação
científica feita pelos próprios profissionais da área poderá contribuir para a popularização desse
campo do conhecimento.
São grandes as dificuldades de se efetivar a divulgação científica, por exemplo, o
distanciamento entre o público que se quer atingir e a forma de transmissão da mensagem que se
pretende comunicar. Sobre as dificuldades onde a divulgação científica esbarra Albagli (1996),
destaca um ponto que deve ser superado:
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Uma das tarefas mais difíceis a serem realizadas no desenvolvimento de
programas de popularização da ciência e tecnologia é alcançar um equilíbrio
entre o entusiasmo pela ciência dos profissionais envolvidos na sua
concepção e aplicação e a necessidade de se evitar transmitir ao público leigo
uma visão exagerada das possibilidades da ciência moderna. (ALBAGLI,
1996, p. 42).

Isso implica em que a mensagem ao público leigo deve ser elaborada de forma que não
se tenha um exagero de linguagem técnica, pode-se usar a linguagem técnica desde que seja
explicado o significado ao público.
Os cientistas também devem se inteirar dos problemas sociais, da realidade e
necessidades da sociedade para que seu objetivo seja alcançado. Nesse sentido,

Parece também necessário "popularizar", junto aos cientistas, alguns
argumentos sociais e filosóficos sobre a ciência: relativizando historicamente
o papel da ciência no âmbito de outras formas de conhecimento e de
expressão cultural, bem como percebendo o conhecimento científico
enquanto produtor de uma informação parcial, que é capaz de prover
respostas eficazes, mas temporárias, a problemas colocados por sucessivas
gerações. (ALBAGLI, 1996, p. 42)

Nessa linha de raciocínio, Massarani et, al (2002) enfatizam que,

A divulgação científica é uma atividade em permanente (re) construção, em
particular no Brasil. Consolidá-la, melhorar sua qualidade e ampliá-la para
incorporar grandes parcelas marginalizadas de nossa população é uma tarefa
imensa, que só poderá ser tecida se contar com direcionamentos gerais
consistentes. E, principalmente, se for transformada em um processo coletivo
suficientemente amplo, que envolva instituições de pesquisa, universidades,
comunicadores, cientistas, educadores, estudantes e o público em geral.
(MASSARANI et al.., 2002, p. 11).

Sendo assim, a divulgação científica que se faça com vistas a um objetivo transformador
poderá contribuir para a mudança e melhoria da realidade e condições de vida da população de
modo geral.
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3.1 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL

Com base na publicação de Massarani e Moreira (2002) – “Aspectos históricos da
divulgação científica” – procura-se aqui sintetizar e contextualizar a trajetória da divulgação
científica no Brasil antes de explorar a abrangência do conceito sobre divulgação científica.
Optou-se por seguir o recorte temporal que engloba três blocos cronológicos: o primeiro
vai do século XVI ao século XVIII, o segundo bloco compreende o século XIX e o terceiro bloco
engloba o século XX e as transformações tecnológicas do início do século XXI que tem
influenciado na maneira de disseminar a divulgação científica.
Segundo Massarani e Moreira (2002), o período que vai do século XVI ao XVIII não
foi expressivo em termos de divulgação científica, pois o Brasil tinha uma população pequena e
poucos eram alfabetizados. Nesse período, a imprensa não existia no na Colônia e, além disso, a
Cora portuguesa não autorizava a publicação de livros na Colônia. As pessoas se instruíam na
Europa e lá tinham acesso ao conhecimento científico.
No século XVIII, verificam-se os primeiros passos em prol da divulgação científica no
Brasil Colônia, porém não se obteve o sucesso almejado:

Uma das primeiras tentativas de organização de associações com alguma
preocupação com a difusão científica ocorreu com a criação da Academia
Científica do Rio de Janeiro pelo marquês do Lavradio, em 1772. Era
constituída por nove membros e pretendia se dedicar à física, química,
história natural, medicina, farmácia e agricultura. Em 1779, esvaziada, a
academia fechou as portas. Seria recriada pouco depois, com o nome de
Sociedade Literária do Rio de Janeiro, mas teria vida curta, tendo sido
fechada em 1794 por razões políticas e seus membros aprisionados sob a
acusação de conspiração pró-independência da Colônia. Ambas tinham
também como objetivo difundir aspectos determinados da ciência, entre os
interessados da elite local. (MASSARANI E MOREIRA, 2002, p. 44).

Massarani e Moreira (2002) consideram que as primeiras empreitadas com êxito
relacionadas à divulgação científica no Brasil se deram no início do século XIX, aliado a fatores
como a transferência da família real para o Brasil e com a volta de pessoas que haviam ido estudar
na Europa trazendo na bagagem maior conhecimento científico e compartilhando com o restante
das pessoas. No entanto, o grande marco dessa fase foi a autorização para editar as publicações
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impressas na Colônia. Assim surgiu a Imprensa Régia em 1810, e os jornais como: A Gazeta do Rio
de Janeiro, O Patriota e o Correio Brasiliense (que era editado na Inglaterra), todos esses jornais
publicavam alguma notícia relacionada à ciência.
A segunda Revolução industrial ocorrida na Europa impulsionou ainda mais as ações de
divulgação científica,

nessa época, surgiu entre o público ilustrado um interesse grande, embora
difuso, por temas ligados às ciências. A divulgação científica que passou a
ser realizada tinha como característica marcante a idéia de aplicação das
ciências às artes industriais. O interesse do imperador d. Pedro II pela ciência
também favoreceu algumas atividades ligadas à difusão dos conhecimentos
(MASSARANI E MOREIRA, 2002, p. 46).

Conforme os dados de periódicos do século XVIII, referentes à divulgação científica
existentes na Biblioteca Nacional, Massarani e Moreira (2002, p. 46) constatam que “ao longo de
todo o século, foram criados cerca de 7.000 periódicos no Brasil, dos quais aproximadamente 300
relacionados de alguma forma à ciência.” Dentre as publicações de divulgação científica da época
destacam-se: Revista Brazileira – Jornal de Sciencias, Letras e Artes com publicações de textos
nacionais e traduções de textos estrangeiros. Em 1876, foi lançada a Revista do Rio de Janeiro que
abordava questões científicas. Criada em 1881, a revista Ciência para o Povo, contava com uma
publicação semanal e com a maioria dos artigos versando sobre a ciência, com ênfase em saúde e
comportamento.
Além dos periódicos existiram as conferências, exposições e cursos oferecidos pelos
museus. Uma das primeiras conferências é a que Massarani e Moreira, (2002) apontam e dão ênfase
na aproximação do público feminino na participação de eventos desse tipo:

Consideremos, agora, a questão das conferências públicas sobre ciência
realizadas no período. Em sua expedição ao Brasil, a chamada Expedição
Thayer (1865/66), Louis Agassiz, naturalista americano de origem suiça,
realizou algumas das primeiras conferências científicas destinadas a um
público ilustrado, tendo contado, inclusive, com a participação pioneira de
mulheres. (MASSARANI E MOREIRA, 2002, p. 48).
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Quanto aos cursos que eram desenvolvidos pelo Museu Nacional, tinham o intuito de
atrair a participação de populares visando propagar os conhecimentos e os estudos das ciências
naturais, assim contribuíam para a divulgação científica da época:

o Museu Nacional desenvolveu várias atividades de divulgação nessa área.
Os cursos populares estavam, naquele momento, entre as atividades
prioritárias do diretor do Museu, Ladislau Netto. Para ele o Museu tinha duas
finalidades essenciais: colecionar as riquezas do Brasil e instruir o povo,
inoculando nos jovens o gosto pelas pesquisas científicas. (MASSARANI E
MOREIRA, 2002, p. 51).

É dessa época a expressão “vulgarização científica”, segundo Massarani e Moreira,
(2002, p. 52) foi o cientista Emílio Goeldi, diretor do Museu Paraense que percebeu a importância
da “vulgarização científica”, através de ações como as conferências, exposições, cursos e
publicação de periódicos promovidos por essas instituições.
Quanto ao tipo de profissionais engajados na divulgação científica da época, Massarani
e Moreira (2002) destacam duas características, a saber:

Em primeiro lugar, os principais divulgadores são homens ligados à ciência
por sua prática profissional como professores, engenheiros ou médicos ou por
suas atividades científicas, como naturalistas, por exemplo. Não parece ter
sido relevante a atuação de jornalistas ou escritores interessados em ciência.
O segundo aspecto se refere ao caráter predominante do interesse pelas
aplicações práticas de ciência. (MASSARANI E MOREIRA, 2002, p. 52).

Interessante salientar que o papel dos jornalistas como divulgador científico no século
XIX não tem destaque como ocorre atualmente.
O recorte temporal correspondente ao século XX, tem-se o rádio como a inovação das
formas de divulgação científica no Brasil, como ícone a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a
primeira rádio a tratar de diversos assuntos, entre eles os temas que envolviam a ciência e a
divulgação científica, além de proporcionar um novo veículo de comunicação entre a população
brasileira da época. O rádio sem dúvida fez a ligação entre os habitantes do Brasil e contribuiu para
a criação de uma identidade nacional uma vez que a radiodifusão alcançava diversos pontos do país.
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Foi de certo um divisor de águas na questão dos meios de comunicação. Sobre o rádio
Massarani e Moreira, (2002) identificam como:

Um marco determinante nesse período foi a criação, em 1916, da Sociedade
Brasileira de Ciências, que se transformaria depois, em 1922, na Academia
Brasileira de Ciências (ABC). Em 20 de abril de 1923, fundou-se, dentro dos
salões da ABC, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que teria sido a
primeira rádio brasileira. Sua primeira transmissão ocorreu no dia 1o de
maio. Ela foi criada por um conjunto de cientistas, professores e intelectuais,
entre eles membros da ABC, que se cotizaram para implantar o novo veículo
de comunicação, que tinha como objetivo a difusão de informações e de
temas educacionais, culturais e científicos. Morize era o presidente e
Roquette-Pinto, o secretário da sociedade. (MASSARANI E MOREIRA,
2002, p. 53).

Em síntese, o início do século XX foi marcado pela radiodifusão, e abordagens de temas
científicos em sua programação. Outros meios de comunicação que surgiram e contribuíram para a
divulgação científica foram o cinema, as revistas científicas, reportagens em jornais impressos,
livros científicos e livrarias voltadas a produção científica.
Grupos de pesquisadores criaram sociedades em prol da ciência, destacando-se a SBPC
– Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – que até hoje tem como foco divulgar a ciência
e difundir os conhecimentos científicos.
Massarani e Moreira evidenciam a criação de instituições de caráter científico na
primeira metade do século XX:

No período subseqüente, entre os anos 30 e 70, a ciência no Brasil evoluiu de
forma lenta, embora tenham ocorrido alguns importantes eventos
transformadores, especialmente do ponto de vista de sua institucionalização,
como a criação das primeiras faculdades de ciências e de institutos de
pesquisa importantes como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, em
1949, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada e o Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia, ambos em 1952. Em 1951, organizou-se a primeira
agência pública de fomento à pesquisa, o Conselho Nacional de Pesquisas
(CNPq). (MASSARANI E MOREIRA, 2002, p. 57).

Muitos cientistas e pesquisadores ganharam importância durante o século XX pelas suas
ações em prol da divulgação científica, dentre eles destacam-se no Brasil José Reis que,
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foi também um dos fundadores, em 1948, da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), entidade que, de forma similar a suas
congêneres americana e britânica, criadas no século anterior, tem entre seus
principais objetivos o de contribuir para a popularização da ciência. De fato,
ela viria a se tornar, principalmente a partir dos anos 70, a principal entidade
a promover eventos e publicações voltadas para a divulgação científica.
(MASSARANI E MOREIRA, 2002, p. 58).

O final do século XX foi coroado por iniciativas de programas de televisão, atividades
em museus e publicações voltados à divulgação científica:

A partir dos anos 80, novas atividades de divulgação começaram a surgir, [...]
as primeiras tentativas de se produzir programas de TV voltados para a
ciência tais como Nossa Ciência, criado em 1979 e transmitido pelo canal
governamental de educação. Esse programa seria interrompido depois de dez
emissões. Já o programa de divulgação científica Globo Ciência.
[...]
Em 1982, foi criada, no Rio de Janeiro, a revista Ciência Hoje, da SBPC,
com o objetivo de divulgar a ciência, com ênfase especial na ciência
produzida no Brasil e com a intenção de aproximar a comunidade científica
brasileira do público.
[...]
O Estação Ciência, em 1987, que foi criada inicialmente pelo CNPq e que
está agora sob a égide da USP. Um interessante programa, o Projeto Clicar,
está sendo ali desenvolvido, desde 1996, destinado a jovens sem moradia ou
que vivem em favelas de São Paulo e que trabalham nas ruas. (MASSARANI
E MOREIRA, 2002, p. 60).

Contudo, é preciso agir e reivindicar ações e políticas governamentais que incentivem a
atividade da divulgação científica para que o conhecimento possa ser difundido de forma ampla
para a sociedade. Dessa forma, será possível viabilizar o acesso ao conhecimento a grande parte da
população e contribuir para o alcance da cidadania e melhora da educação e qualidade de vida.
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4 A DIVULGAÇÃO CENTÍFICA DA ARQUIVOLOGIA NOS DEZ
PRINCIPAIS SITES DE NOTÍCIAS DO BRASIL.

Para realizar o presente estudo de caso, utilizou-se a análise de informações coletadas
em dez sites de notícias do Brasil de maior destaque: G1, Uol Notícias, Terra Notícias, Folha de São
Paulo, R7, O Estado de São Paulo, MSN Brasil, IG, Yahoo Brasil e Clic RBS. (Ver figura 1).

FIGURA 1 – LISTA DOS 10 MAIORES SITES DE NOTÍCIAS DO BRASIL.

Fonte – TOP MAIS BRASIL26

A metodologia da pesquisa baseou-se na análise de conteúdo que é:

26

Disponível em: <<http://top10mais.org/top-10-melhores-sites-de-noticias-do-brasil/>>. Acesso em: 22 fev. 2016.
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[...] um método de análise de texto desenvolvido dentro das ciências sociais
empíricas. Embora a maior parte das análises clássicas de conteúdo
culminem em descrições numéricas de algumas características do corpus do
texto, considerável atenção está sendo dada aos "tipos", "qualidades", e
"distinções" no texto, antes que qualquer quantificação seja feita. Deste
modo, a análise de texto faz uma ponte entre um formalismo estatístico e a
análise qualitativa dos materiais. No divisor quantidade/qualidade das
ciências sociais, a análise de conteúdo é uma técnica híbrida que pode mediar
esta improdutiva discussão sobre virtudes e métodos (BAUER, 2014, P.190).

Os dados coletados correspondem aos termos “Arquivologia” e “Arquivista”, ambos no
ano de 2015, como recorte temporal. Cabe distinguir que um termo faz referência à área da ciência
arquivística e o outro faz referência ao profissional da Arquivologia. No entanto, alguns sites
consultados tratam esses dois termos como sinônimos em suas buscas. Por isso, optou-se por
pesquisar esses dois termos para obter maiores possibilidades de resultados para análise.
Após ser feita a busca nos sites, elaborou-se uma tabela com uma síntese dos dados
coletados (ver tabela 3).

TABELA 3 – DADOS COLETADOS

Site pesquisado

Total de Termos em cada site
Arquivologia ano 2015

Arquivista ano 2015
1

79

3.070

3.160

Terra Notícias

1

0

Folha de São Paulo

1

6

R7

0

0

O Estado de São Paulo

0

268

5.160.000

5.090.000

68.600

72.600

5,200.000

5,100.000

8

8

G1
Uol Notícias

MSN Brasil,
IG
Yahoo Brasil
Clic RBS
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Para melhor acompanhamento da análise dos dados, optou-se por incluir neste capítulo
as imagens capturadas nos sites de notícias no momento da busca dos termos e logo em seguida
complementar as imagens com os comentários referentes a cada uma das buscas que foram
realizadas.

4.1 SITE G1

O site de notícias G1, apresentou 1 resultado para o termo Arquivologia. A notícia em
questão não diz respeito à produção científica da área, e sim a ocorrência de fatos trágicos com uma
pessoa que era formada em Arquivologia. A notícia então se torna, assim, irrelevante para a questão
da divulgação científica.
As outras ocorrências referentes ao termo Arquivista, ainda no site do G1, destacaram
oportunidades de emprego e também abordaram atividades feitas pelo profissional de arquivo.
Dessa forma pode-se afirmar que a divulgação científica foi contemplada nesse site.

FIGURA 2: BUSCA DO TERMO ARQUIVOLOGIA ANO 2015.

Fonte: GLOBO.COM27
27

Disponível em: < http://www.globo.com/busca/?q=arquivologia+ano+2015&cat=b&ss=fff0ba56068bea94> Acesso em: 22 fev. 2016.

34

FIGURA 3: BUSCA DO TERMO ARQUIVISTA ANO 2015.

Fonte: GLOBO.COM28

4.2 SITE UOL

O Uol Notícias reportou uma significativa quantidade de resultados para um ano, 3.070
resultados para Arquivologia ano 2015, e 3.160 resultados para Arquivista ano 2015.
. Pode-se perceber que as informações referem-se à divulgação de congressos, eventos e
oportunidades de cursos e empregos na área de Arquivologia e o acesso ao curso pelo vestibular.
Consta-se assim, que o site Uol Notícias contempla a divulgação científica da Arquivologia.

27

Disponível em: < http://www.globo.com/busca/?q=arquivista&cat=b&ss=fff0ba56068bea94&page=4> Acesso em:
22 fev. 2016.
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FIGURA 4: RESULTADOS PARA ARQUIVOLOGIA ANO 2015.

Fonte: UOL NOTÌCIAS29

FIGURA 5: RESULTADOS PARA ARQUIVISTA ANO 2015

Fonte: UOL NOTÍCIAS30

29
30

Disponível em: http://busca.uol.com.br/uol/?q=ARQUIVOLOGIA%20ANO%202015 Acesso em: 22 fev. 2016.
Disponível em: <http://busca.uol.com.br/uol/?q=ARQUIVISTA+ANO+2015> Acesso em: 22 fev. 2016.
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4.3 SITE TERRA

No site Terra Notícias, pode-se perceber uma dificuldade quanto à busca do termo
elencado. Isto porque, a pesquisa do termo “Arquivista” reportou a notícias que se referiam à
“arquivo” ou “arquivamento”. Tal fato pode, talvez, indicar uma possível falha nos descritores
utilizados na indexação do site. Assim, por ter poucos resultados não se pode constatar que a
divulgação científica da Arquivologia neste site não é amplamente comtemplada.
Os resultados foram: zero resultado para Arquivologia ano 2015, e 142 resultado para
Arquivista ano 2015, porém, nesta avaliação não foram considerados esse valores e sim zero
ocorrências.

FIGURA 6: RESULTADOS PARA ARQUIVOLOGIA ANO 2015

Fonte: SITE TERRA31

31

Disponível em: <http://buscador.terra.com.br/Default.aspx?source=Search&ca=l&query=arquivologia%20ano%202015> Acesso
em: 22 fev. 2016.
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FIGURA 7: RESULTADOS PARA ARQUIVISTA ANO 2015

Fonte: SITE TERRA32

4.4 SITE FOLHA DE SP

O site Folha de São Paulo apesar de não apresentar grandes índices de ocorrências para
os termos pesquisados revelou qualidade na informação apresentada. Uma vez que as notícias
veiculadas possuem um conteúdo diferente dos que ocorrem em outros sites. Por exemplo,
“Arquivista trabalha no acervo de Hilda Hilst na Casa do Sol, em Campinas...”, a reportagem é
interessante, pois, informa e serve de exemplificação quanto à prática do profissional de arquivo, o
que faz, em que local atual entre outros. Avalia-se que o conteúdo do site Folha de São Paulo tem
uma parcela significativa de contribuição para a divulgação científica perante a sociedade. O
resultado foi: 6 resultados para Arquivista ano 2015 e 1 resultados para Arquivologia ano 2015.

32

Disponível em: http://buscador.terra.com.br/Default.aspx?source=Search&ca=l&query=arquivista%20ano%202015
Acesso em: 22 fev. 2016.
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FIGURA: 8: RESULTADOS PARA ARQUIVISTA ANO 2015

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO 33

FIGURA: 9: RESULTADOS PARA ARQUIVOLOGIA ANO 2015

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO 34

33

Disponível em: < http://search.folha.uol.com.br/?q=ARQUIVISTA+ano+2015> Acesso em: 22 fev. 2016.
Disponível em: <http://search.folha.uol.com.br/search?q=ARQUIVOLOGIA+ano+2015&site=todos&sd=&ed=>
Acesso em: 22 fev.2016.
34
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4.5 SITE R7

Os resultados para o Portal R7 surpreenderam com: zero resultados para Arquivista ano
2015 e . zero resultados para Arquivologia ano 2015.

FIGURA 10: RESULTADOS PARA ARQUIVISTA ANO 201535

Fonte: PORTAL R7

FIGURA 11: RESULTADOS PARA ARQUIVOLOGIA ANO 2015

Fonte: PORTAL R736

35

Disponível em: http://busca.r7.com/s?q=ARQUIVISTA+ano+2015&media=videos Acesso em: 22 fev. 2016.
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4.6 SITE ESTADÃO

O site Estadão revelou zero resultado para a busca “Arquivologia” ano 2015. Em
contrapartida, a busca para “Arquivista” ano 2015 revelou 268 resultados.
Entre algumas notícias para o termo “Arquivista” aparece na seção de “Cartas dos
leitores” a informação sobre a presença libanesa no Brasil e indica em quais instituições se podem
localizar os documentos para saber maiores informações sobre o assunto.
O site apresenta informações que de modo geral comtemplam a divulgação científica da
Arquivologia.

FIGURA 12: RESULTADOS PARA ARQUIVOLOGIA ANO 2015

Fonte: ESTADÃO37

36

Disponível em: http://busca.r7.com/s?num=20&start=0&media=videos&q=Arquivologia+ano+2015 Acesso em: 22
fev. de 2016.
37
Disponível em: <http://busca.estadao.com.br/?q=ARQUIVOLOGIA+ano+2015> Acesso em: 22 de fev. 2016.
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FIGURA 13: RESULTADOS PARA ARQUIVISTA ANO 2015

Fonte: ESTADÂO38

4.7 Site MSN BRASIL

O site de busca do MSN Brasil, remete a outro buscador nos moldes de um “Google”, o
que acarreta uma listagem de toda ordem de informações e de diversas fontes. Por isso, o alto índice
apresentado, da ordem de 5.160.000 resultados para “Arquivologia” e 5.090.000 resultados para
Arquivista ano 2015.
É uma forma de encontrar informações sobre os termos eleitos para a pesquisa, no
entanto, não é específica, pois resgata uma série de resultado que se verificados um a um podem
revelar uma busca que não remete a informações desejadas que contenham dados que sirvam para
identificas intensões de divulgação científica para a área da Arquivologia.
É válido por oferecer uma série de possibilidades, mas deve-se ter atenção ao escolher a
notícia que é apresentada para não ser remetido à informações imprecisas.

38

Disponível em: http://busca.estadao.com.br/?q=arquivista+ano+2015 Acesso em: 22 fev. 2016.
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FIGURA 14: RESULTADOS PARA ARQUIVOLOGIA ANO 2015

Fonte: MSN BRASIL39

FIGURA 15: RESULTADOS PARA ARQUIVISTA ANO 2015

Fonte: MSN Brasil40

39

Disponível em:
<http://www.bing.com/search?q=arquivologia+ano+2015&form=PRNWSB&mkt=ptbr&refig=545414d667ea429692973edf8920948
5&pq=arquivologia+ano+2015&sc=0-0&sp=-1&qs=n&sk=> Acesso em: 22 de fev. 2016.
40
Disponível em:
<http://www.bing.com/search?q=arquivista+ano+2015&go=Enviar&qs=n&form=QBRE&pq=arquivista+ano+2015&sc=0-0&sp=1&sk=&cvid=64D1F81300CB4D8393D9067B81208171> Acesso em: 22 fev. 2016.
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4.8 SITE IG

O portal do IG é um site que remete a um expressivo número de resultados. São
computados 68.600 resultados para “Arquivologia” ano 2015, e 72.600 resultados para “Arquivista”
ano 2015.
É importante observar que os termos remetem a resultados muita das vezes que indicam
ofertas de concurso público na área, ou coisas desse gênero.
Considera-se ser válido como site que contém informações sobre a área da arquivística.

FIGURA 16: RESULTADOS PARA ARQUIVOLOGIA ANO 2015

Fonte: IG41

41

Disponível em:
<http://busca.ig.com.br/buscar?q=ARQUIVOLOGIA+ANO+2015&o=IG&s=ig_content&c=all&t=all&d=all&p=1
Acesso em: 22 de fev. 2016.
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FIGURA 17: RESULTADOS PARA ARQUIVOLOGIA ANO 2015

Fonte: IG42

4.9 SITE YAHOO:

Neste site, os primeiros resultados foram entorno de 5.200.000 termos para
Arquivologia ano 2015 e remeteram a notícias referentes a algo que foi para o arquivo, no sentido
de repositório, ou seja, não são notícias que tenham a ideia de divulgação científica da
Arquivologia.
Para “Arquivista” ano 2015, foram 5.100.000 resultados. Apresenta algumas notícias de
ações da prática profissional como as ações que os Arquivos municipais fazem em uma determinada
localidade.
De modo geral, contempla a divulgação científica da Arquivologia ante a sociedade.

42

Disponível em: <http://busca.ig.com.br/buscar?q=ARQUIVISTA+ANO+2015&o=IG&s=ig_content&c=all&t=all&d=all&p=1> Acesso em: 22 de
fev. 2016.
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FIGURA 18: RESULTADOS PARA ARQUIVOLOGIA ANO 2015

Fonte: YAHOO43

FIGURA 19: RESULTADOS PARA ARQUIVISTA ANO 2015

Fonte: YAHOO44
43

Disponível em:
https://br.search.yahoo.com/search;_ylt=A0LEV2P7_71WuBAA78Dz6Qt.;_ylc=X1MDMjExNDcxMDAwMwRfcgMyBGZyA3Vo
M19uZXdzX3dlYl9ncwRncHJpZAN3ZHBiLmdqQ1J5Nm9tdTg4eXR5bUZBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMxBG9yaWdpbgNici
5zZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMxBHBxc3RyA2FycXVpdm9sb2dpYSBhbm8gMjAxNQRwcXN0cmwDMjEEcXN0cmwD
MjEEcXVlcnkDYXJxdWl2b2xvZ2lhIGFubyAyMDE1BHRfc3RtcAMxNDU1MjkyNDMy?p=arquivologia+ano+2015&fr2=sa-gpbr.search&fr=uh3_news_web_gs Acesso em: 22 de fev. 2106.
44

Disponível em:
https://br.search.yahoo.com/search;_ylt=AwrBTzGl_71W4DkACY3z6Qt.;_ylc=X1MDMjExNDcxMDAwMwRfcgMy
BGZyA3VoM19uZXdzX3dlYl9ncwRncHJpZANRZ250T3B5clRkT2NGUmZRcjNnOU5BBG5fcnNsdAMwBG5fc3V
nZwMxBG9yaWdpbgNici5zZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMxBHBxc3RyA2FycXVpdmlzdGEgYW5vIDIwMT
UEcHFzdHJsAzE5BHFzdHJsAzE5BHF1ZXJ5A2FycXVpdmlzdGEgYW5vIDIwMTUEdF9zdG1wAzE0NTUyOTIzNj
I-?p=arquivista+ano+2015&fr2=sa-gp-br.search&fr=uh3_news_web_gs Acesso em: 22 de fev. 2016.
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4.10 SITE CLIC RBS

A pesquisa neste site remete de forma igual a 8 resultados para “Arquivologia” e
“Arquivista” ano 2015. As notícias vinculam-se à informações sobre concursos de vestibular ou de
cargo público que comtemplam a Arquivologia. De certo modo pode-se dizer que é uma forma de
divulgação científica.

FIGURA 20: RESULTADOS PARA ARQUIVOLOGIA ANO 2015

Fonte: CLIC RBS45

45

Disponível<:http://www.clicrbs.com.br/busca/rs/?q=ARQUIVologia%20ano%202015&c=004339507562457011598:
k0rs_42lmvw&t=local> Acesso em: 22 de fev 2016.
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FIGURA 21: RESULTADOS PARA ARQUIVISTA ANO 2015

Fonte: CLIC RBS46

O que se pode constatar após o levantamento de dados e análises dos resultados é que a
Arquivologia é uma ciência que precisa avançar na questão da divulgação científica, no que se
refere à popularização perante a sociedade.
A maioria das informações que foram noticiadas referem-se à concursos públicos da
área e vestibulares. Uma área do conhecimento não deveria ter destaque apenas pela disseminação
de oportunidades de trabalho. E sim, pela diversidade de possibilidades que ela oferece tanto aos
que vão seguir a carreira profissional quanto os que dela podem usufruir, ou seja, refere-se aqui ao
uso dos resultados do trabalho dos profissionais de arquivo pela sociedade, seja no acesso aos
documentos em um arquivo ou rotinas de serviços nas instituições de atendimento ao usuário das
informações arquivísticas.

46

Disponível em:
http://www.clicrbs.com.br/busca/rs/?q=ARQUIVISTA%20ano%202015&c=004339507562457011598:k0rs_42lmvw&
t=local> Acesso em: 22 de fev. 2016.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Arquivologia foi ao longo da sua trajetória, de grande importância para o
desenvolvimento da História enquanto ciência, pois possibilitava ao historiador os dados
necessários ao desenvolvimento de suas pesquisas. A Arquivologia manteve também diálogos com
a Administração e, atualmente, possui forte relação com a Ciência da informação.
Contudo, mesmo tendo colaborado com o desenvolvimento de outras ciências e ter se
firmado como ciência, a Arquivologia tem carecido de uma divulgação científica que a tire do
desconhecimento diante da sociedade.
Para modificar tal situação uma das alternativas que podem ser tomadas é a divulgação
científica da Arquivologia. A divulgação científica, de modo geral, consiste em passar e transmitir
para a sociedade, ou para o público leigo informações a respeito de determinada área do
conhecimento. O modo e artifícios que podem ser utilizados para se transmitir as informações
podem ser de várias formas. Tais como: exposições, palestras, visitas guiadas, divulgação em
jornais de grande circulação, programas de televisão, filmes, documentários, livros, e o que mais a
criatividade e possibilidades materiais permitirem.
Assim, a divulgação científica de qualquer área do saber é a peça essencial para
socializar os conhecimentos e possibilitar a disseminação deste. Mas qual será a melhor e mais
eficaz forma de se fazer isso em relação à Arquivologia?
Os Arquivistas tem uma possibilidade, na contemporaneidade, de participar e de se
apropriar da divulgação cientifica da sua área através da internet e de seus vários canais, como por
exemplo, os sites de notícias.
Neste trabalho, buscou-se verificar como a Arquivologia apareceu nos dez maiores sites
de notícias do Brasil que tem sido um dos meios de comunicação jornalística de grande alcance pelo
público variado atualmente.
Compreender primeiro a trajetória da Arquivologia enquanto ciência e como ela se
desenvolveu no Brasil constituíram-se essencial para ter noção da abrangência e aplicabilidade
desta ciência nas atividades práticas das instituições e que possuem direta influência na vida, dos
cidadãos. Pois os arquivos são peça essencial da comprovação de direitos, de preservação da
memória e também testemunho da história.
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A Arquivologia é uma ciência a ser (re) descoberta pela sociedade. Fazer a divulgação
científica em sites de notícias torna-se uma possibilidade de atingir uma vasta camada da sociedade
e trazer para o debate a atuação do profissional de arquivo e a aplicabilidade da Arquivologia na
sociedade.
Tornar a Arquivologia algo do conhecimento do público leigo através de uma
divulgação científica não é tarefa fácil. É preciso contar com o empenho dos profissionais da área e
até de outras áreas, como jornalistas que trabalham nessa tarefa de divulgação científica.
A tarefa da divulgação científica requer ações de dentro para fora, isto quer dizer,
especificamente, no caso da Arquivologia, a elaboração de estratégias por parte dos profissionais de
arquivo. Essas estratégias podem ser de qualquer ordem, como dito anteriormente através da
elaboração exposições, ministração de palestras e cursos, oficinas que tenham como tema a
Arquivologia, entre outras possibilidades.
Exemplificar como a Arquivologia pode estar presente na vida da sociedade é também
uma forma de familiarizar o público com esta área.
Atualmente, dispõe-se da internet como um meio de contribuir com a disseminação da
divulgação científica de diversas áreas. A Arquivologia tem grande potencial para se apropriar
desse meio de comunicação e impulsionar as suas ações de divulgação científica.
Porém, mesmo com a possibilidade do uso da internet e dos sites de notícias, o que se
constatou com essa pesquisa, foi a pouca especificidade da divulgação científica no âmbito da
Arquivologia. A maioria das notícias relacionadas à Arquivologia volta-se para oportunidades no
mercado de trabalho. Pouca informação é direcionada para o público leigo e dessa forma gera-se
muitas dúvidas sobre a Arquivologia e sua aplicabilidade.
Esse desconhecimento acarreta muitos equívocos e pré-julgamentos, por parte do
público leigo, isto quando não se é surpreendido por um público leigo que desconhece até a
existência da profissão de arquivista, gerando surpresa ao ser informado do que se trata tal ciência e
profissão.

50

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBAGLI, Sarita. Divulgação científica: Informação científica para cidadania. Ciência da
Informação, [S.l.], v. 25, n. 3, Dez. 1996. ISSN 1518-8353. Disponível em:
<http://revista.ibict.br/cienciadainformacao/index.php/ciinf/article/view/465/424>. Acesso em: 13
fev. 2016.
ARQUIVO NACIONAL. Fundos: Arquivo Nacional; DASP.
BAUER, Martin W. Análise de conteúdo clássica: uma revisão. In. Pesquisa qualitativa com som,
imagem e texto. 3ª ed. Vozes, Petrópolis, 2004. (p. 189-221).
BRAGA, Gilda Maria, CHRISTOVÃO, Heloisa Tardin. Ciência da informação e sociologia do
conhecimento científico: a intertematicidade plural. Transinformação, v. 9, n. 3, p. 33 - 45,
set./dez.1997..Disponível.em:.<http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000000273&dd1=
aa7af> Acesso em: 15 nov. 2015.
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação cientifica e divulgação científica: aproximações e rupturas
conceituais. Informação & Informação, Londrina, PR, Brasil, v. 15, n. Esp., p. 01-12, n.
Esp./2010..Disponíveleem:<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/6585/
6761>. Acesso em: 14 nov. 2015.
BUENO, W. da C. B. Jornalismo cientifico: revisitando o conceito. In: VICTOR, C.; CALDAS, G.;
BORTOLIERO, S. (Org.). Jornalismo científico e desenvolvimento sustentável. São Paulo: All
Print, 2009. p.157-78.
CALDAS, Graça. Divulgação científica e relações de poder. Informação & Informação, Londrina,
PR,
Brasil,
v.
15,
n.
Esp.,
p.
31-42,
n.
Esp./2010.
Disponível
em:
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/5583/6763>. Acesso em: 30 nov.
2015.
DUCHEIN. Michel. Archives, archivistes, archivistiques: définit ions et problématique. In:
DIRECTIONS DES ARCHIVES DE FRANCE. La pratique archivistique française. Paris,
Archives Nationales, 1993, p. 19-39.
FACULDADE DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA.
Disponível em: <http://arquivologia.fci.unb.br/ > Acesso em: 28 de out. 2015.
GAGNON-ARGUIN, Louise. Les courants de pensée sur l’archivistique au Québec. In:
L’Archivistique: son histoire, ses acteurs depuis 1960. Sainte-Foy, Presses de l’Université du
Québec, 1992, 222p.

51

MASSARANI, Luisa, CASTRO, Ildeu de Moreira; BRITO, Fatima (Org.). Ciência e público:
caminhos da divulgação científica no Brasil. Rio de Janeiro: Casa da Ciência – Centro Cultural de
Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Forum de Ciência e Cultura, 2002.
232
p.
(Série
Terra
Incógnita,
v.
1).
Disponível
em:
<http://www.museudavida.fiocruz.br/brasiliana/media/cienciaepublico.pdf> Acesso em: 15 nov
2015.
MARQUES, Angélica Alves de Cunha; RODRIGUES, Georgete Medleg. Contribuições
internacionais na institucionalização da Arquivologia no Brasil – 1959 – 1977. In: MARQUES,
Angélica Alves de Cunha; RODRIGUES, Georgete Medleg; SANTOS, Paulo Roberto Elian dos.
(Orgs.). História da Arquivologia no Brasil – instituições, associativismo e produção científica.
Rio de Janeiro; Associação dos Arquivistas Brasileiros, 2014, 224p.
PORTAL CLIC RBS. Disponível em:<http:// www.clicrbs.com.br/> Acesso em: 22 fev 2016.
PORTAL FOLHA DE SÃO PAULO Disponível em:<http:// www.folha.uol.com.br/> Acesso em:
22 fev 2016.
PORTAL G1. Disponível em: <http://g1.globo.com> Acesso em: 22 fev 2016.
PORTAL IG. Disponível em: <http:// www.ig.com.br> Acesso em: 22 fev 2016.
PORTAL MSN BRASIL. Disponível em:< www.msn.com/pt-br> Acesso em: 22 fev 2016.
PORTAL O ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em:<http:// www.estadao.com.br/> Acesso
em: 22 fev 2016.
PORTAL R7. Disponível em:<http:// www.r7.com/> Acesso em: 22 fev 2016.
PORTAL TERRA NOTÍCIAS. Disponível em:< http:// noticias.terra.com.br/> Acesso em: 22 fev
2016.
PORTAL UOL NOTÍCIAS Disponível em:< http://noticias.uol.com.br> Acesso em: 22 fev 2016.
PORTAL YAHOO BRASIL. Disponível em:<http:// https://br.noticias.yahoo.com> Acesso em: 22
fev 2016.
REIS, José. PONTO DE VISTA - Entrevista, In: Ciência e público: caminhos da divulgação
científica no Brasil. MASSARANI, Luisa, CASTRO, Ildeu de Moreira; BRITO, Fatima (Org.). Rio
de Janeiro: Casa da Ciência – Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Forum de Ciência e Cultura, 2002. 232 p. (Série Terra Incógnita, v. 1). Disponível
em: <http://www.museudavida.fiocruz.br/brasiliana/media/cienciaepublico.pdf>Acesso em: 15 nov
2015.
SANTOS, Paulo Roberto Elian dos. Administração pública, arquivos e documentação no Brasil: a
presença do Departamento Administrativo do Serviço Público nas décadas de 1930 a 1950. In:
MARQUES, Angélica Alves de Cunha; RODRIGUES, Georgete Medleg; SANTOS, Paulo Roberto

52

Elian dos. (Orgs.). História da Arquivologia no Brasil – instituições, associativismo e produção
científica. Rio de Janeiro; Associação dos Arquivistas Brasileiros, 2014, 224p.
SCHELLENBERG, Theodore Roosevelt. Arquivos modernos: princípios e técnicas. 6.ed. Rio de
Janeiro: FGV, 206, 386 p.
SEVERINO, Antonio Joaquim. A avaliação no PNPG 2005-2010 e a política de pós-graduação no
Brasil. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). Políticas públicas e gestão da educação:
polêmicas, fundamentos e análises. Brasília: Líber Livro, 2006. p.51-74.
SILVA, A.M et al. Arquivística: teoria e prática de uma ciência da informação. Porto:
Afrontamento, 1999.
SILVA, Luciana Pereira da. A Divulgação científica nos jornais: uma análise crítica do discurso de
notícia sobre o câncer de mama feminino. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação XVI Congresso de Ciências da Comunicação na Região
Nordeste
–
João
Pessoa
PB
–
15
a
17/05/2014.
Disponível
em:
<http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2014/resumos/R42-0247-1.pdf> Acesso em: 15
nov. 2015.
UNIRIO. Disponível em: <http://www2.unirio.br/unirio/prograd/cursos/catalogo-de-cursos-unirio1/view> Acesso em: 28 de out. 2015.
UNIVERSIDADE
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO.
Disponível
em:
<http://arquivologia.uepb.com.br/?page_id=167> Acesso em: 28 de out. 2015.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. Disponível em: <http://www.uel.br/ceca/cin/ >
Acesso em: 28 de out. 2015.
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
PAULISTA.
Disponível
em:
<http://www.marilia.unesp.br/#!/graduacao/cursos/arquivologia/ > Acesso em: 28 de out. 2015.
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DA
BAHIA.
<https://www.ufba.br/cursos/arquivologia > Acesso em: 28 de out. 2015.
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
MINAS
GERAIS.
<http://www.eci.ufmg.br/ensino/arquivologia > Acesso em: 28 de out. 2015.
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
PERNAMBUCO.
<http://www.prg.ufpb.br/?q=node/823 > Acesso em: 28 de out. 2015.
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
SANTA
<http://arquivologia.ufsc.br/ > Acesso em: 28 de out. 2015.

CATARINA.

UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
SANTA
MARIA.
<http://w3.ufsm.br/arquivologia/ > Acesso em: 28 de out. 2015.

Disponível

Disponível

Disponível

Disponível

Disponível

em:

em:

em:

em:

em:

53

UNIVERSIDADE
FEDERAL
DO
AMAZONAS.
Disponível
<http://proeg.ufam.edu.br/cursos-oferecidos/campus-manaus > Acesso em: 28 de out. 2015.

em:

UNIVERSIDADE
FEDERAL
DO
ESPÍRITO
SANTO.
<http://www.arquivologia.ufes.br/ > Acesso em: 28 de out. 2015.

em:

Disponível

UNIVERSIDADE
FEDERAL
DO
PARÁ.
Disponível
<http://www.portal.ufpa.br/imprensa/noticia.php?cod=5038 / > Acesso em: 28 de out. 2015.

em:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Disponível
<http://www.ufrgs.br/fabico/Gra/arquivologia1/historico > Acesso em: 28 de out. 2015.

em:

UNIVERSIDADE
FEDERAL
DO
RIO
GRANDE.
<http://www.arquivologia.furg.br/ > Acesso em: 28 de out. 2015.

em:

Disponível

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Instituto de Artes e Comunicação Social.
Disponível em: <http://www.uff.br/iacs/site/grad_arquiv.html> Acesso em: 28 de out. 2015.

54

55

