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CONSIDERAÇÕES SOBRE AS REDES DE CONHECIMENTO EM 

ARQUIVOLOGIA: uma análise a partir de teses e dissertações 
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Pedro Ivo Silveira Andretta** 

 

RESUMO 

O presente estudo toma teses e dissertações brasileiras com temáticas em Arquivologia 

defendidas no período de 2002 a 2011, procurando identificar a formação de redes entre os 

novos pesquisadores, os orientadores desses trabalhos e os membros das bancas avaliadoras, 

visando traçar os relacionamentos institucionais, regionais e disciplinares na área. Demonstra-

se que as pesquisas brasileiras em Arquivologia têm uma origem multidisciplinar, sendo 

possível identificar poucos articuladores, uma forte presença da atuação das áreas da Ciência 

da Informação e da História, bem como uma concentração de avaliadores dessa produção por 

parte de pesquisadores da região Sudeste. 

Palavras-chave: Ciência da Informação. Arquivologia. Métricas em informação. Programas 

de pós-graduação. Redes. 
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1 INTRODUÇÃO 

o final da década de 1990, o 

historiador e pesquisador da 

Ciência da Informação José 

Maria Jardim (1998) afirmava que a 

Arquivologia ainda precisava se consolidar 

como área do conhecimento científico 

brasileiro. Mais de uma década depois, vê-

se que a Arquivologia caminha para sua 

consolidação, existindo hoje, no Brasil, 16 

cursos de graduação e 11 de pós-graduação 

na área, no contexto da Ciência da 

Informação, no qual, convencionalmente, a 

disciplina se insere. 

 Conjuntamente a esse reconhe-

cimento, cresce a necessidade de avaliar e 

refletir sobre a evolução dessa área, o que 

nos permite apontar alguns estudos que têm 

se atido à sua produção científica, como o 

de Jardim (1998), que analisou o arquivista 

como produtor de conhecimento em sua 

área de atuação por meio de suas 

publicações em periódicos científicos; o de 

Ohira et al. (1999), que se deteve na 

produção bibliográfica em periódicos, 

livros, capítulos de livros e anais de eventos 

da área arquivística produzidos por 

profissionais (arquivistas) catarinenses, por 

meio da base BIDAC, da Universidade do 

Estado de Santa Catarina – UDESC; o de 

Fonseca (2005), que realizou um estudo do 

Banco de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES – entre 

os anos de 1987 e 2001; e o de Marques 

(2011), que também realizou seu estudo 

levantando informações  desse Banco, bem 

como de bibliotecas universitárias sobre as 

temáticas arquivísticas no período de 1972 

a 2006. 

 Na esteira dessas pesquisas, este 

trabalho essencialmente analítico e de 

cunho descritivo e exploratório, parte dos 

estudos de Silveira (2012) sobre a produção 

do conhecimento em Arquivologia no 

Brasil, fixando-se nas teses e dissertações 

defendidas entre os anos de 2002 e 2011 

para descrever e refletir sobre as 

(ir)regularidades que atingem a  formação 

dos novos pesquisadores e das autoridades 

científicas da área, a constituição de redes e 

o fluxo científico em Arquivologia no país, 

lançando ponderações a níveis ins-

titucionais, regionais e disciplinares sobre o 

desenvolvimento dessa área.  

  

2 PRINCÍPIOS TEÓRICOS E METO-

DOLÓGICOS 

 Com o objetivo de alcançar a 

compreensão sobre os relacionamentos 

estabelecidos na comunidade científica 

produtora e avaliadora de conhecimento 

sobre a Arquivologia no Brasil, tomam-se 

como ponto de partida o domínio da 

Cientometria e os Estudos Sociais da 

Ciência e Tecnologia, tal como proposto 

A 
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por Hayashi (2013), e como princípio 

norteador a concepção de “redes” 

desenvolvida inicialmente na Sociologia e 

Antropologia por Michel Callon e Bruno 

Latour. Concepção essa, aliás, atualmente, 

bastante abordada na área da Ciência da 

Informação (MARTELETO, 2001; MAR-

TELETO; SILVA, 2004; TOMAÉL; 

ALCARÁ; DI CHIARA, 2005; TOMAÉL, 

2007; VANZ, 2009), e a partir da qual 

foram lançadas as análises, atendo-se, 

particularmente a compreensão da noção de 

“redes de conhecimento” tal como discutida 

por Tomaél (2008). 

 Nesses horizontes teóricos, Costa 

(2003) coloca-nos, de maneira bastante 

simplificada, mas consistente, que a 

configuração de uma “rede” se dá através 

de um “tecido” em que seus fios se cruzam, 

formando “nós” interligados, e suas 

relações com outros “nós” proporcionam as 

atividades compartilhadas. Nesse contexto, 

Hayashi, Hayashi e Lima (2012), apontam 

que a Análise de Redes Sociais (ARS), “é 

uma abordagem que estuda as relações 

entre atores sociais e os seus laços”. 

 Desse modo, os estudos em torno 

das redes sociais são considerados 

especialmente interessantes para que se 

compreenda a interação entre pesqui-

sadores, instituições, e regiões que mesmo 

dispersos espacialmente mantém, entre si, 

alguma ligação. Esses laços de colaboração 

científica são um dos principais elementos 

estudados pelas ARS que podem ser 

analisados por meio de coparceiras em 

trabalhos de pesquisa, sobre isso, Hayashi 

et al (2012, p. 287) pontuam que “uma rede 

de colaboração é uma rede na qual os nós 

são pesquisadores, e há conexão entre eles 

sempre que partilham a autoria de um 

trabalho científico”, conexões estas que 

podem ser fortalecidas, por exemplo, pelas 

posições hierárquicas composta na 

orientação e estimulado pelas próprias 

agências de fomento à ciência. 

 Considerando que as redes sociais 

bem como as redes de conhecimento se 

constituem na interação promovida pela 

cooperação entre pesquisadores, Tomaél 

acredita que as: 

 

Redes de conhecimento acentuam 
capacidades individuais e 

desenvolvem capacidades coletivas, 

que entram em interação com os 

atores na rede e com membros de 

outros campos em que os atores 

desenvolvem, de igual modo, suas 

práticas e habilidades, contribuindo, 

também, para a troca da informação e 

a disseminação do conhecimento em 

outras esferas. (TOMAÉL, 2008, p. 

web) 

 

 Assim, ao analisar as relações entre 

os novos pesquisadores da área 

Arquivística, e também entre orientadores e 

membros avaliadores e suas formações, 

mapeando relações institucionais, regionais 

e disciplinares entre eles, é possível esboçar 

um panorama do desenvolvimento do 

conhecimento científico nesse domínio, 
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possibilitando o diagnóstico de suas 

principais influências e, no limite, o perfil 

do profissional arquivista que vem sendo 

formado. Para tanto, como subsídio para 

análise das diversas redes que se constituem 

no interior da área Arquivística foram 

prospectadas informações sobre teses e 

dissertações existentes na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, 

do Instituto Brasileiro de Informação 

Científica e Tecnológica – IBICT1, e por 

meio do recurso de Procura básica”2, tendo 

os registros levantados por meio de dois 

termos considerados abrangentes nesse 

contexto: “Arquivologia” e “Arquivística”, 

chegando a eles a partir  de buscas 

separadas pelos referidos termos. 

 Sobre a prospecção convém deixar 

claro duas considerações, a primeira sobre o 

não emprego do termo “Arquivo” comum a 

muitas áreas como a Administração, 

Computação, Linguística entre outras, o que 

tornaria extremamente impreciso nesta 

pesquisa; a segunda sobre a abrangência 

deste estudo, que por certo não esgota a 

complexa gama de pesquisas que se 

realizam no interior da Arquivologia, 

                                                             

1 A coleta de dados foi realizada no mês de 

abril de 2012 
2  A BDTD utiliza-se dos títulos, resumos e 

palavras-chave dos trabalhos em sua política de 

indexação para posteriormente utilizar tais termos 

em seu sistema de recuperação de documentos, 

sendo esse também o critério desta pesquisa: 

trabalhos cujos termos utilizados aparecessem nos 

títulos, resumos e/ou palavras-chave das teses e 

dissertações.  

todavia, identificam um núcleo estável de 

estudos, e no limite, oferece uma boa 

amostragem.   

 Por meio do processo de busca pelos 

termos escolhidos, foram recuperados 38 

documentos com o termo “Arquivologia”, 

sendo apenas 32 relevantes, e 44 

documentos com “Arquivística”, dos quais 

37 demonstraram-se também relevantes 

para análise. Dos documentos, 16 foram 

recuperados por ambos os termos buscados, 

portanto, foram considerados apenas uma 

vez. Realizou-se a leitura dos títulos, 

resumos e palavras-chave para confirmar e 

selecionar os documentos relevantes, ou 

seja, aqueles em que a temática da tese ou 

da dissertação versasse sobre a área 

analisada. 

 No total, dez documentos foram 

considerados fora do foco da pesquisa — 

teses e dissertações que não abordavam a 

área em questão. Esses documentos 

apresentavam os termos Arquivologia ou 

Arquivística nos seus resumos e/ou 

palavras-chave, mas os utilizavam para a 

ilustração de elementos de suas pesquisas, 

por exemplo, a aplicação de questionário 

com alunos de graduação, incluindo o curso 

de Arquivologia, para a avaliação da 

disciplina de estatística. Portanto, esse 

documento, assim como outros nove, foram 

considerados como fora do foco desta 

pesquisa.  
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 No entanto, ainda em três trabalhos 

recuperados, o ano da defesa era diferente 

dos delimitados pela pesquisa, portanto não 

foram considerados para esta análise. Esse 

fato pode ser tomado como importante, 

porque nos demonstra a redução nas 

produções e defesas de teses e dissertações 

com as temáticas de Arquivologia e/ou 

Arquivística no Brasil antes de 2002, ou, 

mais provavelmente, os trabalhos 

produzidos antes do referido ano não foram 

inseridos nas bibliotecas digitais das 

instituições ou ainda não estão em meio 

digital. Vale salientar que cabe às 

bibliotecas incluir os trabalhos produzidos 

em suas respectivas instituições ao 

repositório. 

 Sendo assim, 53 documentos foram 

considerados relevantes para serem 

analisados pela pesquisa e tiveram seus 

dados coletados a fim de subsidiar a 

proposta desta; de analisar a formação das 

redes de relacionamentos na área da 

Arquivologia no país. O índice de 

relevância das buscas realizadas foi 

calculado levando-se em consideração tanto 

os documentos recuperados pelos dois 

termos utilizados, quanto pelos consi-

derados na temática da pesquisa. Os valores 

foram de cerca de 84% para ambos os 

termos, como demonstra a Tabela 1. 

Sobre os trabalhos recuperados, 

aproximadamente 30% são teses de 

doutorado, 58% dissertações oriundas de 

mestrado acadêmico e 11% de mestrados 

profissionais. Sobre essa distinção entre 

mestrado acadêmico e profissional 

salientamos que o primeiro visa à formação 

de profissionais pesquisadores para o meio 

científico e acadêmico e por isso preza-se 

mais pelas teorias e conceitos, já o segundo 

volta-se para o estudo da realidade 

profissional e o mercado de trabalho.  

Após a etapa de prospecção foi 

iniciada a etapa de tabulação dos dados em 

uma planilha do Microsoft Excel 2010, em 

seguida essa planilha foi enriquecida com o 

levantamento da formação acadêmica dos 

autores dos trabalhos bem como dos 

orientadores e membros de bancas de 

defesas por meio de seus currículos 

acadêmicos na Plataforma Lattes3, seus 

vínculos institucionais, além da 

identificação de suas regiões. Com estes 

dados tabulados, procedeu-se a 

padronização ortográfica e elaboração de 

tabelas por meio do recurso Tabela 

Dinâmica assim como o tratamento de 

alguns conjuntos de dados no BibExcel 

para a elaboração dos gráficos das redes 

com Pajek. As análises ocorreram durante 

todas as etapas, sendo constantemente 

revistadas à medida que os dados 

começavam a esboçar novos indícios 

relevantes ao cumprimento de nossos 

                                                             

3  Plataforma Lattes. Disponível em: 

<http://lattes.cnpq.br/>. Acesso em: 13 jul. 2013. 
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objetivos. O Apêndice A apresenta as 

referências dos 53 trabalhos analisados por 

este estudo. 

 

 

 

Tabela 1: Dados quantitativos referentes à busca das teses e dissertações. 

Termo Recuperados 

Fora do 

período da 

pesquisa 

Temática 

fora do foco 
Relevantes 

Índice de 

relevância 

Recuperados 
com ambos 
os termos 

Relevantes 

para a 

análise 

Arquivologia 38 2 4 32 84,2% 16 53 

Arquivística 44 1 6 37 84,1%     

Fonte: Elaborado pelos autores. 

. 
 

3 PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES 

 Como mencionado anteriormente, o 

objetivo deste estudo é descrever, e no 

limite, compreender as interações tanto 

entre os novos pesquisadores como entre 

aqueles que orientam e compõem bancas de 

pós-graduação relacionadas à Arquivologia. 

Desse modo, considerando que a orientação 

dos estudos e, por conseguinte a 

composição das bancas são influenciadas, 

de algum modo, pela origem teórica e 

profissional dos novos pesquisadores e 

pelas instituições e programas que 

procuram para o desenvolvimento de suas 

teses e dissertações, é interessante assim, 

lançar olhares sobre esses fatores. 

 Com o objetivo de identificar as 

áreas de formação dos novos pesquisadores 

bem como os caminhos trilhados por esses 

foi elaborada a Tabela 2. 

 

 

 

Tabela 2: Relação entre formação dos pesquisadores (autores), programas de pós e ano de defesa das Teses e 

Dissertações relacionadas à Arquivologia entre 2002-2011. 

Área de Graduação 
Programa de Pós 

Graduação 

Ano 

Total Geral 
2

0

0
2 

2

0

0
3 

2

0

0
4 

2

0

0
5 

2

0

0
6 

2

0

0
7 

2

0

0
8 

2

0

0
9 

2

0

1
0 

2

0

1
1 

? Ciência da Informação                 1   1 

Administração Administração Pública 1                   1 

Antropologia 

Social 
Ciência da Informação 

            
1 

      
1 

Arquivologia 
Ciência da Informação       1 1 2 1 1   1 7 

Comunicação e           1       1 2 
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Informação 

Engenharia de Produção     1               1 

História Social           1   1 1   3 

Patrimônio Cultural                 2 3 5 

Biblioteconomia 
Ciência da Informação         1   1   2 1 5 

História Social               1     1 

Ciência da 

Computação 
Engenharia de Produção 

          
1 

        
1 

Ciências da 

computação 
Ciência da Informação 

    
1 

              
1 

Cinema Ciência da Informação           1         1 

Desenho Engenharia de Produção     1               1 

Direito Ciência da Informação           1         1 

Filosofia Ciência da Informação     1               1 

História 

Ciência da Informação   1 1         1   1 4 

Educação     1               1 

História             1       1 

História Social 1     1 1   3   3   9 

Jornalismo Ciência da Informação           1         1 

Música Música                 1   1 

Processamento de 

dados 
Ciência da Informação 

        
1 

      
1 

  
2 

Sociologia Ciência da Informação                 1   1 

Total Geral   2 1 6 2 4 8 7 4 12 7 53 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

 Observa-se na tabela, que 34% dos 

novos pesquisadores têm formação inicial 

em Arquivologia, 28,3% em História, e o 

restante 37,7% são de áreas diversas como 

Administração, Antropologia, Computação, 

Artes (Cinema, Música e Desenho), Direito, 

Filosofia e Jornalismo, com destaque a 

Biblioteconomia, com 11,3% desse mon-

tante. Ainda sobre esta tabela, observando-

se a orientação dos estudos de pós-

graduação, temos assim um predomínio dos 

Programas de Pós Graduação (doravante 

PPGs) em Ciência da Informação e 

História, com, respectivamente, 49% e 

26,4%. 

 Constata-se também o interesse dos 

arquivistas em seguir seus estudos na 

Ciência da Informação, mas também um 

deslocamento para áreas diversas como, 

Comunicação, História, Patrimônio Cultural 

e Engenharia de Produção, onde 

desenvolvem estudos sobre Arquivologia. 

Os historiadores preferem seguir seus 

estudos na área da História (66,6% 

desenvolvem seus estudos relacionados à 

arquivística nos PPGs de História), entre 

tanto, um número considerável procura 

PPGs em Ciência da Informação, 

consistindo em 26,6%.. 

 Os PPGs de Ciência da Informação 

foram os principais responsáveis pela 
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produção do conhecimento arquivístico no 

país no período analisado neste estudo, 

2002 a 2011, com total de 49% dos 

trabalhos, elaborados em seis programas 

diferentes. A Tabela 3 apresenta as 

instituições, seus programas, nível de 

especialização e a marcação de trabalhos 

distribuídos anualmente. 

 

 

Tabela 3: Distribuição de teses e dissertações entre 2002 e 2011. 

Instituição Programa Nível 

Ano 

Total 

Geral 

2

0

0

2 

2

0

0

3 

2

0

0

4 

2

0

0

5 

2

0

0

6 

2

0

0

7 

2

0

0

8 

2

0

0

9 

2

0

1

0 

2

0

1

1 

Fundação João 

Pinheiro 
Administração Pública MP 1 

                  
1 

IBICT Ciência da Informação D       1             1 

PUCCampinas Ciência da Informação M             1       1 

UFBA 
Ciência da Informação M           2   1     3 

Educação T     1               1 

UFJF História M             1       1 

UFMG Ciência da Informação 
D     1   1 1     1   4 

M   1 1     1     1   4 

UFPB Ciência da Informação M                   2 2 

UFRGS Comunicação e Informação M           1       1 2 

UFRJ Ciência da Informação 
D     1               1 

M                   1 1 

UFSM 
Engenharia de Produção M     2     1         3 

Patrimônio Cultural MP                 2 3 5 

UNB 
Ciência da Informação 

D             1   2   3 

M         2 1 1 1 1   6 

História Social M               1     1 

USP 
História Social 

D         1 1 3   2   7 

M 1     1       1 2   5 

Música M                 1   1 

Total Geral     2 1 6 2 4 8 7 4 12 7 53 

Legenda: M – Mestrado acadêmico; MP – Mestrado Profissional; D – Doutorado. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4 A REDE E SEUS ATORES 

 O delineamento das formações 

acadêmicas dos orientadores e membros das 

bancas avaliadoras das teses e dissertações 

brasileiras voltadas para a temática em 

questão, nos permite conhecer os 

pesquisadores que estudam e atuam na área, 

além de serem os balizadores da produção 

intelectual em Arquivologia no Brasil, 

constituindo assim redes de pesquisadores 

na área. De certo modo, esses atores 

representam a área, permitindo-nos co-

nhecer e delinear as possíveis origens que 

constituem a ciência arquivística no país, a 
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partir das formações multidisciplinares de 

seus pesquisadores, conforme apontado 

neste estudo.  

Dos 30 docentes orientadores das 

teses e dissertações brasileiras com temática 

em Arquivologia entre 2002 e 2011, 17 

docentes orientadores participaram de 

bancas como membros convidados em 

outras defesas, e 13 docentes não 

participaram de nenhuma banca na qual não 

fosse orientador(a). Aponta-se esse total de 

17 docentes como os articuladores da área 

de Arquivologia no país, pois, além de 

orientar trabalhos, participam como 

avaliadores na produção do conhecimento 

da área. 

 Nas 53 bancas de defesa de 

trabalhos, em relação aos membros 

avaliadores, ocorreu a presença de 100 

docentes examinadores diferentes, 

quantificando os membros indiferentemente 

da quantidade de participação em bancas e 

descontando os orientadores. Desses, 73% 

participaram de uma única banca; 10% dos 

membros participaram de mais de uma 

defesa, sempre como membro (nunca como 

orientador). Isso indica que, apesar de não 

estarem orientando em PPGs e/ou não 

orientarem trabalhos com temática em 

Arquivologia, são considerados experientes 

na área, já que foram requisitados em mais 

de uma banca. Adicionalmente, 17% dos 

docentes participaram de bancas como 

orientadores e membros convidados, como 

mencionado. 

 Portanto, diante dos dados 

levantados, temos: 30 orientadores (13 que 

só participaram das bancas nas quais foram 

orientadores, e 17 que participaram como 

orientadores e membros), além de 83 

docentes que participaram das bancas 

somente como avaliadores (73 em uma 

única banca) e 10 em múltiplas bancas, o 

que resulta em 113 docentes (entre 

orientadores e membros avaliadores).  

 O Gráfico 1 apresenta as redes 

formadas a partir das bancas de defesas, 

sendo possível observar as relações 

estabelecidas entre os pesquisadores 

brasileiros. 
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Gráfico 1: Rede de relacionamentos na área da Arquivologia no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os próprios autores.  
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 Entre os orientadores, 30 são 

responsáveis pelas 53 dissertações e teses 

defendidas no período da pesquisa, já que 

muitos desses orientaram mais um trabalho. 

Os docentes com mais de uma orientação 

são: AMAC da Universidade de São Paulo  

(USP), com sete; HLB, da USP e GMR da 

Universidade de Brasília  (UNB) com cinco 

cada; VMS da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), com quatro; 

seguidos de CBP da Universidade Federal 

de Santa Catarina – UFSM), DF da UFSM, 

EJWD da UFMG, GHAF da (Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), MNGG da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ/IBICT), e RRGS da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), todos com duas 

orientações cada. 

 Com o levantamento da formação 

acadêmica dos docentes orientadores, 

constatou-se que três não possuem 

informações sobre sua graduação em seu 

currículo Lattes. Entre as formações em 

nível de graduação dos orientadores estão: 

História (33%), Biblioteconomia (23%), 

Engenharia (10%), Arquivologia e Letras 

(6% cada) e Biologia, Direito e Filosofia 

(3% cada).  

 Em nível de pós-graduação 

(doutorado), todos os 30 docentes orien-

tadores possuem informação quanto a sua 

formação em seus currículos Lattes. 

Predominam-se como formação doutoral 

dos orientadores os cursos na área de 

Ciência da Informação (incluindo Ciência 

da Informação, Biblioteconomia e 

Arquivologia, no Brasil e no exterior) e 

História, cada um com dez orientadores, 

isto é, aproximadamente 66,6% do total. 

Dos outros 33,3%, três são doutores em 

Comunicação, dois em Educação, outros 

dois em Informática e um de cada, nas 

áreas de Artes, Direito e Engenharia. 

 Os cursos de Biblioteconomia e 

História representam quase a metade das 

formações em nível de graduação dos 

membros das bancas, com 24,5% e 23,4% 

membros respectivamente. Dos cem 

membros (considerando-se apenas os 

membros convidados) foi possível 

identificar a formação em graduação de 94 

destes, já que seis deles não possuem essa 

informação em seus Currículos Lattes e/ou 

não possuem cadastro na plataforma. As 

formações em nível de graduação dos 

membros participantes das bancas são: 

Engenharia (11,7%); Ciências Sociais 

(7,4%); Comunicação (5,3%); Filosofia 

(4,2%); Arquivologia, Ciência da 

Computação e Física (3,2% cada área); 

Direito e Economia (2,1% cada área); e 

Administração, Arquitetura, Artes, Ciên-

cias, Ciências Biológicas, Farmácia, 

Informática, Letras e Psicologia (1,1% cada 

área). 
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A Ciência da Informação compreende um 

pouco mais de um terço das áreas dos 

cursos de doutorado dos membros das 

bancas, levando-se em consideração o 

agrupamento dos cursos relacionados à esse 

campo, totalizando-se 36,7% de doutores. 

Em seguida aparece a área de História, com 

27,5% membros, sendo que apenas dois 

docentes não possuem Currículo Lattes, 

impossibilitando a identificação de sua 

formação acadêmica. Ambas as áreas, 

Ciência da Informação e História, no 

contexto brasileiro, se destacam por 

abordarem pesquisas na área da 

Arquivologia, sendo que os dados deste 

estudo corroboram com tal afirmativa. As 

demais áreas dos cursos de doutorado dos 

membros são: Comunicação (10,2%); 

Educação (8,2%); Engenharia (4,1); 

Ciências Sociais (3,1); Direito (2%); 

Administração, Análise do Discurso, 

Ciências, Computação, Filosofia, 

Informática, Química e Saúde Pública (1% 

cada área). O Apêndice B apresenta a tabela 

com a formação acadêmica dos membros, 

relacionando graduação e doutorado. 

 O Gráfico 2 apresenta a rede de 

relações das bancas segundo a área de 

formação (doutorado) de seus membros. 

 

5 O FLUXO CIENTÍFICO 

 Dos 113 docentes envolvidos em 

bancas examinadoras dos trabalhos 

analisados por este estudo, 61 (53,9%) são 

da região Sudeste do país, 19 (16,8%) do 

Centro-oeste, 15 (13,2%) do Nordeste, 15 

(13,2%) do Sul, um (0,88%) internacional 

(Portugal) e dois (1,7%) dos docentes não 

foi possível identificar a localidade em que 

atuam. Considerando as 53 defesas 

ocorridas no período do estudo, 27 (50,9%) 

ocorreram na região Sudeste, 11 (20,7%) no 

Centro-Oeste, 9 (16,9%) no Sul, 6 (11,3%) 

no Nordeste e nenhuma no Norte, mesma 

região que não teve nenhum docente 

vinculado às bancas de teses e dissertações 

com temáticas em Arquivologia.  

 O estudo de Andretta et al (2012), a 

respeito da produção, produtividade e 

colaboração científica na área da Ciência da 

Informação no Brasil já apontava a ausência 

de pesquisadores, desse domínio, dedicados 

a orientação de trabalhos de mestrado e 

doutorado na região Norte, mesmo esta 

sendo uma área específica e afim da 

Arquivologia. 

 A Tabela 4 apresenta o quantitativo 

de membros avaliadores e suas respectivas 

regiões geográficas de atuação no período 

da pesquisa. 
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Gráfico 2: Rede de relacionamentos na área da Arquivologia segundo as áreas de formação de seus membros – 

nível doutorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Tabela 4: Membros examinadores por ano e região. 

Região 

Ano Total 

Geral 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

?   1 1  1 4 2   9 

Centro-Oeste     4 4 8 4 10  30 

Exterior     1      1 

Nordeste   6   5 1 2 1 6 21 

Sudeste 6 3 14 11 11 12 16 4 30 3 110 

Sul   3   7   7 12 29 

Total Geral 6 3 24 12 16 29 29 12 48 21 200 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

 Constata-se a partir da Tabela 4 o 

total de 200 membros, oriundos das 53 

defesas de teses e dissertações, 

considerando o número total de docentes, 

inclusive aqueles que participaram de mais 

de uma banca como membro (foram 

considerados apenas os membros em seu 

período de participação [ano]). Já na Tabela 

5, apresentam-se as instituições e regiões 

dos membros participantes de suas 

respectivas bancas, destacando-se, como já 

foi mostrado na tabela anterior que 200 é o 

total de participantes contabilizando-se os 

membros que participaram de mais de uma 

banca, tendo em vista que estes podem ter 

participado de bancas de PPGs localizados 

em diferentes regiões brasileiras. 

 
 

 

 

Tabela 5: Instituição e origem geográfica dos membros de suas bancas examinadoras.  

Região Instituição 

Região Total 
Geral Centro-Oeste Nordeste Sudeste Sul Exterior ? 

Centro-

Oeste UNB 26 2 6 1 1 2 38 

Nordeste 

UFBA  13 3    16 

UFPB  6     6 

Sudeste 

IBICT   5   1 6 

UFJF   1   2 3 

Fundação 

João 

Pinheiro   3    3 

PUC 

Campinas   3    3 

UFMG   34 1  1 36 

UFRJ   7   1 8 

USP 4  48   2 54 
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Sul 

UFRGS    6   6 

UFSM    21   21 

 

Total 

Geral 30 21 110 29 1 9 200 

Legenda: ? – sem identificação de vínculo institucional. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

 Observa-se que a rede formada na 

região Nordeste pode ser considerada mais 

fechada, já que nas suas seis defesas, 

apenas em duas houve membros de fora de 

sua região (um membro em cada defesa), 

ambos advindos do sudeste (Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro – 

UNIRIO e Universidade Federal Flumi-

nense – UFF). 

 Já nas bancas ocorridas nos PPGs da 

região Sul, ao total nove, em nenhuma delas 

esteve presente membros de outras regiões 

do país, nem mesmo dos outros estados da 

própria região. Um fator que pode ser 

tomado como relevante, é que todas as nove 

bancas ocorreram no estado do Rio Grande 

do Sul, o mais distante territorialmente das 

demais regiões do país. Três razões 

apontadas são: a distância e o tempo de 

deslocamento de docentes de fora dessa 

região; a questão financeira com o 

deslocamento e o pagamento de diárias 

desses docentes ou um isolamento dos 

PPGs em relação a docentes de outras 

universidades e regiões. 

 Analisando as três instituições que 

produziram mais trabalhos com temáticas 

em Arquivologia, tivemos primeiro a USP 

com 14 defesas (sete dissertações de 

mestrado acadêmico e sete teses), 

compostas por 24 docentes. Doze docentes 

são provenientes da própria instituição; seis 

de outras instituições do estado 

(Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo – ALESP, Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUCSP, Uni-

versidade Estadual Paulista – UNESP, 

Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP); seis membros de fora do estado 

de São Paulo, sendo três membros do Rio 

de Janeiro (Fundação Getúlio Vargas – 

FGV, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro – UERJ e UNIRIO) e três membros 

da região Centro-Oeste (dois pertencentes a 

UNB e um ao Ministério da Cultura – 

Minc); nenhum membro provindo da região 

Sul, Nordeste ou Norte. 

A UNB produziu dez trabalhos com 

temáticas em Arquivologia (sete 

dissertações de mestrado acadêmico e três 

teses), onde 28 membros compuseram as 

bancas. Desses, 18 são da própria 

instituição e dez são externos, de dez 

instituições diferentes. Esses dez membros 

externos são todos de fora da região Centro-

Oeste, sendo seis do Sudeste (UNESP, 

UFF, UNIRIO, UFMG, IBICT e Empresa 

particular), dois do Nordeste (UFBA e 
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Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE), um do Sul (Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul – UFRGS) e um 

internacional (Universidade do 

Porto/Portugal). Das instituições que 

produziram trabalhos relacionados com a 

Arquivologia, a UNB é a instituição que 

demostra construir uma rede mais “aberta” 

ao receber docentes de outras instituições, 

além da diversidade de nomes selecionados 

para compor suas bancas examinadoras. 

 A terceira instituição com mais 

trabalhos na área é a UFMG, com nove 

defesas, cinco dissertações de mestrado 

acadêmico e quatro teses. Ao todo, 26 

membros formaram as defesas da UFMG, 

sendo 16 docentes da instituição e dez 

membros externos. Desses, três são do 

estado de Minas Gerais (Faculdade Pedro 

Leopoldo, Fundação João Pinheiro e 

Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais – PUC Minas); cinco membros de 

fora do estado (UNIRIO, FGV, UNESP, 

USP e Comissão Nacional de Energia 

Nuclear); um membro de fora da região 

Sudeste (Universidade Estadual de 

Londrina – UEL); e um membro que não 

possuí currículo na Plataforma Lattes, 

impossibilitando a identificação de seu 

vínculo institucional. 

 O Gráfico 3 apresenta a rede 

formada pelos membros das 53 bancas 

avaliadoras de teses e dissertações com 

temáticas na área da Arquivologia no país, 

no período de 2002 a 2011. 

A partir da análise dos dados 

levantados por este estudo, foram 

observadas outras peculiaridades na rede de 

relacionamentos formadas por docentes 

avaliadores dos trabalhos produzidos com a 

temática em questão. O PPG em Ciência da 

Informação do convênio UFRJ/IBICT 

produziu três defesas no período de 

abrangência deste estudo, sendo uma 

dissertação e duas teses. As bancas foram 

compostas por nove membros diferentes, 

oito desses tendo vínculos institucionais no 

estado do Rio de Janeiro e um membro não 

possuindo vínculo com nenhuma instituição 

(aposentado). As instituições presentes nas 

bancas foram IBICT, UFF e UNIRIO. Nas 

bancas realizadas pelo IBICT/UFRJ, a 

docente RFS participou das três, uma como 

orientadora de mestrado e duas bancas 

como membro examinador das duas teses 

produzidas pela instituição.  

 A UFSM produziu sete trabalhos no 

período, todos oriundos de mestrado, sendo 

cinco de profissionalizantes e dois de 

acadêmico. Ao total, apenas dez membros 

foram de diferentes regiões e/ou instituições 

nas sete bancas, o que representa uma rede 

“fechada”, onde poucos indivíduos 

participam de várias bancas. 
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Gráfico 3: Rede em Arquivologia segundo o vínculo institucional de seus membros 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Nesse caso, quatro docentes examinaram 

mais de um trabalho, sendo que desses, dois 

docentes CBP e DF participaram de cinco 

bancas cada (no âmbito da UFSM), 

observando que ambos participaram 

praticamente das mesmas bancas. Dos dez 

membros examinadores, três não pertencem 

a UFSM, sendo das seguintes instituições: 

FURG, UFPEL e UFRGS.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa buscou descrever e 

refletir sobre a rede de pesquisadores em 

Arquivologia, para assim alcançar, a partir 

das informações presentes nas teses e 

dissertações defendidas entre os anos de 

2002 a 2011 disponíveis na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações, 

quem são os novos pesquisadores (sua 

formação e localidade) que estão 

desenvolvendo seus estudos nessa área 

científica, bem como o perfil e a rede de 

relacionamento dos professores orienta-

dores e membros de banca, ponderando 

assim sobre o desenvolvimento das redes de 

conhecimento da área em níveis 

institucionais, regionais e disciplinares. 

 Pelas análises, foi possível constatar 

que vem crescendo o interesse da 

comunidade arquivística em ampliar seus 

estudos em nível de pós-graduação, 

mestrado profissional, mestrado acadêmico 

e doutorado, tanto no âmbito da Ciência da 

Informação como em outros; apontando que 

o interesse pelos temas da Arquivologia não 

são exclusivos dos arquivistas, mas de 

várias outras áreas, em especial a História, 

o que permite dizer que a área é 

multidisciplinar. Essa multidisciplinaridade 

também é vista pelas composições das 

bancas avaliadoras dos trabalhos, onde 

predominam pesquisadores reconhecidos no 

contexto da Ciência Informação e História. 

 Sobre a rede de docentes 

orientadores e demais membros de banca de 

avaliação dos trabalhos finais de pós-

graduação foi constatado que aproxi-

madamente 15% articulam-se na 

comunidade científica de Arquivologia, não 

só orientando, mas compondo bancas 

avaliadoras de outros trabalhos. A análise 

da rede dos novos pesquisadores permitiu 

ainda identificar o predomínio de trabalhos 

sendo desenvolvidos no Sudeste, bem como 

apontar que a rede de avaliadores dos 

trabalhos é forte nessa região, onde 

participam com algum destaque 

pesquisadores no Centro-Oeste, e uma rede 

fraca no Sul, não havendo ainda trabalhos e 

formações de redes com a região Norte. 

 Nesse aspecto, lança-se como 

hipótese que a rede de conhecimento que se 

constitui pela interação entre a comunidade 

dos docentes que orientam e avaliam os 

trabalhos de pós-graduação na área 

arquivística são motivados não só pelas 

credenciais e reconhecimentos dos 
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pesquisadores como também pelas 

distâncias geográficas e, no limite, por 

coleguismos entre os pesquisadores que 

compartilharam em algum momento o 

mesmo vinculam institucional. Fica 

evidente a necessidade de se fomentar os 

estudos arquivísticos na região Norte e 

também melhores investimentos nos 

programas de pós-graduação nesta região 

para um emprego adequado do capital 

intelectual na área. 

 

 

CONSIDERATIONS IN ARCHIVAL KNOWLEDGE NETWORKS: an analysis from 

the theses and dissertations 

 

ABSTRACT 

This study is about Brazilian theses and dissertations with Archivology thematic's defended in 

the period between 2002 to 2011. It trying to identify the formation of new networks between 

researchers, supervisors of these works and the members of the stalls evaluators in order to 

trace the institutional relationships, regional and disciplinary area. It is shown that the 

Brazilian research in Archivology have a multidisciplinary origin, being able to identify a few 

articulators, a strong presence of performance in the areas of Information Science and History, 

as well as a concentration of evaluators of this production by researchers from the Southeast. 
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APÊNDICE B: Relação entre formação acadêmica dos membros avaliadores, graduação e 

doutorado. 
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