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                    Editorial n. 3 CONCI 

 

E, enfim, encerramos 2018!! Nesse primeiro ano de publicação da ConCI, 

muitos desafios e conquistas trouxeram a todos nós a sensação de que a semente foi 

bem plantada e que o caminho a seguir ainda requer muita dedicação e empenho por 

parte de nós que compomos o seguimento editorial científico no Brasil. 

Isso porque, em que pesem os avanços do ponto de vista tecnológico, muito 

ainda há para ser feito em relação ao acesso à informação científica, em especial para 

que ela cumpra seu papel contribuindo para a disseminação e a apropriação da 

informação por parte da comunidade científica e além dela. 

Vale relembrar que em 2018 muito se falou e discutiu a respeito da natureza 

volátil das informações falsas que inundaram nosso cotidiano, demonstrando que, 

muitas vezes, essas fakenews estão mais a serviço da desinformação do que de 

qualquer tentativa plausível de equilíbrio na formação de opinião dos cidadãos. Mas, 

como superar essa realidade, que foi capaz de conduzir todo um processo eleitoral no 

país? 

A resposta não é fácil de ser dada, mas de uma coisa temos a certeza: 

informação é um capital valioso em nossos tempos e a falta da informação com 

qualidade pode levar uma nação a resultados catastróficos. Aliado a essa assertiva, 

colocamos o papel da educação em todo esse contexto que, no nosso caso, cada vez 

menos é acolhida pelo interesse governamental.  

Como dito na edição de 27 de dezembro da Biblioo1, dentre os fatos que 

marcaram o ano que se passou no campo da informação, a perda de um dos nossos 

maiores patrimônios culturais e informacionais, com o incêndio do Museu Nacional no 

mês de setembro, acendeu o alerta para o descaso com a cultura, a história e a 

educação no Brasil. O mundo ficou perplexo vendo-se esvair em chamas uma das 

maiores riquezas históricas da humanidade. Tal episódio deixou claro que as 

instituições culturais e informacionais no país agonizam, carecem de investimento, 

planejamento e cuidado, e que é preciso continuar perseverando na luta pelo direito à 

cultura, sem a qual uma nação, simplesmente, não existe. 

                                                                 
1 Disponível em: http://biblioo.info/dez-fatos-que-marcaram-a-cultura-informacional-em-
2018/?fbclid=IwAR1D5xAgqx42zurT3n7nI5uJHB5Pmjab394N5bJg3Rzz7ERGXYiNsOGYl0Y. Acesso em: 30 dez. 
2018. 

http://biblioo.info/dez-fatos-que-marcaram-a-cultura-informacional-em-2018/?fbclid=IwAR1D5xAgqx42zurT3n7nI5uJHB5Pmjab394N5bJg3Rzz7ERGXYiNsOGYl0Y
http://biblioo.info/dez-fatos-que-marcaram-a-cultura-informacional-em-2018/?fbclid=IwAR1D5xAgqx42zurT3n7nI5uJHB5Pmjab394N5bJg3Rzz7ERGXYiNsOGYl0Y


 

 

 

No campo editorial é importante destacar que o panorama visto no último ano 

aponta dificuldades de toda ordem, em especial, para as revistas que se iniciam na 

seara da editoração científica. Muitas delas, vinculadas a programas de pós-

graduação de universidades públicas, não dispõem de rubricas próprias que lhes 

garantam investimentos mínimos com pessoal, softwares, dentre outras coisas, 

demandando muitas vezes trabalho redobrado para editores e voluntários que 

continuam firmes na tarefa de manter com regularidade a publicação de seus 

números.  

Mesmo com todas essas dificuldades e desafios, as revistas científicas ainda 

se constituem como importante veículo de circulação da informação científica e 

acreditamos que um desafio a ser enfrentado é a popularização da ciência. Cada um 

de nós, editores, autores, avaliadores e leitores deve refletir sobre o alcance e a 

capacidade de conexão que as pesquisas divulgadas pelas revistas científicas 

mantém com a comunidade em geral. Como promover esse alcance, sem perder a 

qualidade? Como atingir o público de uma forma geral e, ao mesmo tempo, garantir 

os requisitos exigidos pelos bancos e bases de dados que indexam as revistas? Estes, 

com certeza, são desafios que devemos debater e enfrentar no ano que se inicia. 

A ConCI, ao entrar nesse debate, traz para o público, em seu último número de 

2018, textos que estimulam a reflexão dos membros da comunidade acadêmica. 

Sejam bem-vindos e boa leitura! 

 

 

Profa Dra Martha Suzana Cabral Nunes 

Profa Dra Telma de Carvalho 

Editoras 
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RESUMO 
Trata das relações entre Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e Ciência da 
Informação. O ponto de partida do presente artigo foi sintetizado na seguinte pergunta: 
Quais possíveis relações entre Ciência da Informação, Arquivologia, Biblioteconomia e 
Museologia no âmbito de suas similaridades e particularidades, passíveis de múltiplas 
perspectivas de desenvolvimento e aplicação em comum? O objetivo do artigo é abordar 
as múltiplas possibilidades de relação entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e 
Ciência da Informação no âmbito dos fundamentos históricos, epistemológicos, 
curriculares, disciplinares e aplicacionais. A metodologia do artigo se constitui em uma 
pesquisa exploratória delineada por uma revisão bibliográfica. Conclui-se que as relações 
entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação se dão através 
de categorias de ação sustentadas por fundamentos históricos, epistemológicos, 
curriculares, disciplinares e aplicacionais. 
Palavras-chave: Arquivologia. Biblioteconomia. Museologia. Ciência da Informação. 
Fundamentos – históricos – epistemológicos – curriculares – disciplinares – aplicacionais. 
 

ABSTRACT 
It deals with the relations between Library Science, Archives, Museology and Information 
Science. The starting point of this article was synthesized in the following question: What 
possible relations between Information Science, Archivology, Library Science and 
Museology within the scope of their similarities and particularities, which could have 
multiple perspectives of development and application in common? The purpose of this 
article is to discuss the multiple possibilities of relationship between archivology, 
librarianship, museology and information science within historical, epistemological, 
curricular, disciplinary and application fundamentals. The methodology of the article is an 
exploratory research delineated by a bibliographical review. We conclude that the 
relations between Archivology, Library Science, Museology and Information Science are 
given through action categories supported by historical, epistemological, curricular, 
disciplinary and application fundamentals. 
Keywords: Archival. Librarianship. Museology. Information Science. Fundamentals - 
historical - epistemological - curricular - disciplinary – application. 
 

RESUMEN 
Trata de las relaciones entre Biblioteconomía, Archivología, Museología y Ciencia de la 
Información. El punto de partida del presente artículo se sintetizó en la siguiente pregunta: 
¿Cuáles posibles relaciones entre la Ciencia de la Información, la Archivología, la 
Biblioteconomía y la Museología en el marco de sus semejanzas y particularidades, 
susceptibles de múltiples perspectivas de desarrollo y aplicación en común? El objetivo 
del artículo es abordar las múltiples posibilidades de relación entre Archivología, 
Biblioteconomía, Museología y Ciencia de la Información en el ámbito de los fundamentos 
históricos, epistemológicos, curriculares, disciplinarios y aplicacionales. La metodología 
del artículo se constituye en una investigación exploratoria delineada por una revisión 
bibliográfica. Se concluye que las relaciones entre Archivología, Biblioteconomía, 
Museología y Ciencia de la Información se dan a través de categorías de acción 
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sostenidas por fundamentos históricos, epistemológicos, curriculares, disciplinarios y 
aplicacionales. 
Palabras clave: Archivología. Biblioteconomía. Museología. Ciencia de la Información. 
Fundamentos - históricos - epistemológicos - curriculares - disciplinarios - aplicacionales.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação são campos 

do conhecimento que desenvolveram trajetórias pautadas nas práticas de informação e 

documentação. Essa trajetória promoveu potenciais relações entre as áreas, 

principalmente entre Biblioteconomia e Ciência da Informação, Biblioteconomia e 

Arquivologia e Arquivologia e Ciência da Informação.  

A Museologia, embora possua dinâmicas no âmbito da informação e 

documentação e partilhe, com Biblioteconomia e Arquivologia, algumas características 

como a tradição milenar, preocupação inicial com a preservação passando para a 

organização e chegando à acessibilidade, produção de conhecimentos essencialmente 

manualística e procedimental (ARAÚJO, 2011) não possui a mesma intensidade 

histórica de relação no campo da informação/documentação em virtude de abstrair um 

caráter mais artístico em seu modus operandi. 

O ponto de partida do presente artigo foi sintetizado na seguinte pergunta: quais 

possíveis relações entre Ciência da Informação, Arquivologia, Biblioteconomia e 

Museologia no âmbito de suas similaridades e particularidades, passíveis de múltiplas 

perspectivas de desenvolvimento e aplicação em comum? O objetivo do artigo é abordar 

as múltiplas possibilidades de relação entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e 

Ciência da Informação no âmbito dos fundamentos históricos, epistemológicos, 

curriculares, disciplinares e aplicacionais. 

A metodologia do artigo se constitui em uma pesquisa exploratória que busca 

estabelecer uma intimidade teórico-analítica sobre o assunto e uma revisão bibliográfica 

por meio de diálogo com autores nacionais e internacionais das áreas de Arquivologia, 

Biblioteconomia, Museologia, Ciência da Informação e de outras áreas do conhecimento, 

em especial, das Ciências Humanas.   
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Para galvanizar condições que elucidem as relações entre Arquivologia, 

Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação, há uma divisão em dois 

momentos. O primeiro traz referência ao reconhecimento da noção de relação como 

fenômeno epistemológico para que seja possível compreender os desafios semânticos 

do termo relação e de quais possíveis determinações dialógicas fundamentam a relação 

entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação. Já o segundo 

dimensiona a relação entre as quatro áreas por meio de fundamentos (bases e 

princípios que sustentam um determinado objeto ou área do conhecimento) que 

segmento, a saber: 

1. fundamentos históricos; 

2. fundamentos epistemológicos; 

3. fundamentos curriculares; 

4. fundamentos disciplinares; e 

5. fundamentos aplicacionais. 

A concepção integrada destes fundamentos possibilita uma discussão mais ampla 

e estratégica das interfaces entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência 

da Informação conforme será discutido adiante.  

 
2 A RELAÇÃO COMO FENÔMENO EPISTEMOLÓGICO 

 
Falar sobre relação evoca uma concepção poli conceitual na medida em que 

vislumbra múltiplas intercorrências no âmbito do conhecimento geral e conhecimento 

científico, tanto nas questões naturais, quanto humanas/sociais, materiais ou abstratas, 

tangíveis ou intangíveis, reais ou imaginárias etc.  

Relação incide um conjunto de práticas relativas a identificação/descrição 

(sentido configurador); referência (o que é mencionado, insinuado ou comentado); 

conexão (aproximação); mediação (intervenção e interferência); comparação (envolve 

a constituição de semelhanças, diferenças e particularidades); ligação (união, fusão ou 

junção); vínculo (encadeamento e/ou pertencimento); e relato (narrativa). 

Desse modo, a relação como fenômeno epistemológico denota possibilidades 

diversas de pensar a configuração, semelhança/diferença/particularidade, aproximação, 
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narrativa, união/fusão/junção, pertencimento, intervenção/interferência e menção a 

determinados objetos/fenômenos que caracterizam as ciências e os elementos 

associativos entre as áreas do conhecimento. 

Isto quer dizer que a relação empreende um dos sentidos mobilizadores da 

dinamização disciplinar entre as ciências, de sorte que através das diversas formas de 

relação indicadas no parágrafo anterior, as áreas do conhecimento conquistam novas 

conotações epistemológicas, considerando as (re)definições teórico-conceituais, 

metodológicas, históricas e aplicativas.  

A relação como fenômeno epistemológico se sustenta a partir dos seguintes 

aspectos: disciplinaridade e suas derivações (pluri ou multi, inter e 

transdisciplinaridade), transversalidade, pluralidade, diversidade, reticularidade, 

reciprocidade, hibridade. A primeira é base sine qua non para existência, 

desenvolvimento e finalidades dos demais tipos de atribuições epistemológicas do termo 

relação. 

A relação como fenômeno epistemológico suscita perspectivas interdisciplinares 

como categorias de ação que conduzem a um exercício de conhecimento, formalizando 

a arte de um tecido que não deixa ocorrer um divórcio entre seus elementos e que se 

desenvolvem a partir da aproximação entre as próprias disciplinas. (FAZENDA, 1994) 

A intensidade das relações entre as áreas do conhecimento determina as 

condições para fluidez das dinamizações disciplinares multi ou pluri, inter e trans 

disciplinares, revelando, conforme Pombo (2008), que essas relações disciplinares 

devem ser pensadas num continuum que vai da coordenação (pluridisciplinaridade) à 

combinação (interdisciplinaridade) e desta à fusão (transdisciplinaridade), produzindo a 

esta continuidade um crescendum de intensidade que vai do paralelismo pluridisciplinar 

ao perspectivismo e convergência interdisciplinar e, desta, ao holismo e unificação 

transdisciplinar. 

O conceito de relação produz uma densidade semântica sobre a continuidade e 

crescimento das aproximações entre as áreas do conhecimento, sendo a intensidade 

com que a relação é envidada na prática um fundamento crucial para que as derivações 
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das dinâmicas disciplinares preconizem transformações e novas concepções 

epistemológicas no campo científico. 

Em síntese, a relação como fenômeno epistemológico reside na possibilidade de 

diálogo, articulação e conexão entre as disciplinas que transformam fragmentos 

disciplinares em práticas interdisciplinares, haja vista que determinados problemas, 

questões ou objetos não são contemplados apenas por respostas de uma só área, mas 

envolvem o conjunto de contribuições das disciplinas que se relacionam para responder 

uma pergunta/questão central. (HABERMAS, 1987) 

Conforme indicado e agora mais passível de detalhamento, o conceito de relação 

como fenômeno epistemológico agrega, a saber: 

a) transversalidade – compreende a relação como concepção epistemológica 

integral e holística afunilando as aproximações entre cada campo do 

conhecimento. Por exemplo, as visões da Ciência da Informação, Comunicação, 

Sociologia, Administração, Computação e outros campos do conhecimento das 

Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Exatas, Tecnológicas, Agrárias e Saúde 

sobre o conceito de informação e as devidas relações entre as visões de cada 

área (SILVA, 2017); 

b) pluralidade – preconiza a infinidade de possibilidades pelas quais as relações 

podem ser realizadas entre as áreas do conhecimento, evocando 

simultaneamente a percepção de sermos uma unidade (no sentido de que cada 

área do conhecimento representa uma unidade) com características diferentes 

que possuem capacidade estratégica para promoção de relações. Essas relações 

ocorrem quando os campos do conhecimento reconhecem as múltiplas 

possibilidades de relação no campo do ensino, pesquisa, extensão, atividade 

profissional e nas práticas acadêmico-científicas em geral; 

c) diversidade – pautada pela relação e coexistência respeitosa entre diferentes 

campos do conhecimento, grupos de correntes diferentes de pensamento. Ocorre 

quando dois ou mais campos do conhecimento desenvolvem relações 

respeitando as semelhanças, diferenças e particularidades de cada campo; 
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d) reticularidade – define a relação sobre determinado assunto ou prática se 

relaciona entre os campos do conhecimento e dimensiona os significados. Silva 

(2017) estabelece exemplo sobre como o conceito de informação circula em cada 

área do conhecimento e como um conceito de informação abordado em uma área 

pode contribuir para o desenvolvimento investigativo de outra área. Em outras 

palavras, como um mesmo conceito de informação pode ser investigado e 

aplicado em várias áreas do conhecimento simultaneamente, respeitando as 

diferenças e particularidades de cada área; 

e) reciprocidade – relativo ao modo como a relação permite a contribuição mútua 

entre duas ou mais áreas do conhecimento promovendo uma integração 

disciplinar, consolidando determinadas teorias, conceitos e práticas. Por exemplo, 

como Ciência da Informação e Comunicação podem constituir grupo de pesquisa 

acerca do conceito de informação, com vistas a maturação e o crescimento de 

ambas áreas em torno do conceito estudado (SILVA, 2017); 

f) hibridade – tenciona as relações no âmbito da interculturalidade científica, ou 

seja, deve fomentar a solução de um determinado problema/questão agregando 

campos diversos do conhecimento. Por exemplo, para compreender os conceitos 

de documento, é pertinente agregar os fundamentos teórico-epistemológicos de 

área como Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia, Ciência da Informação, 

História, entre outros e relacionar os fundamentos de cada área a fim de obter 

respostas sobre o conceito de documento. O hibridismo é resultado das práticas 

de pluralidade e diversidade. 

 

Portanto, a relação como fenômeno epistemológico expressa o desenvolvimento 

das múltiplas facetas pelas quais os campos do conhecimento podem dialogar, avaliar, 

compreender, resolver problemas, aprimorar fundamentos, construir novos 

conhecimentos e definir novas competências científicas. 
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3 DOS FUNDAMENTOS DO CAMPO INFORMACIONAL: RELAÇÕES ENTRE 
ARQUIVOLOGIA, BIBLIOTECONOMIA, MUSEOLOGIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

Considerando o que foi anunciado na introdução e discutido na seção anterior, as 

relações entre os campos do conhecimento possuem múltiplas características e, quando 

aplicadas na aproximação entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da 

Informação, revelam os seguintes fundamentos: 

a. fundamentos históricos; 

b. fundamentos epistemológicos; 

c. fundamentos curriculares; 

d. fundamentos disciplinares; 

e. fundamentos aplicacionais 

 

3.1 Fundamentos históricos 

 

Os fundamentos históricos compõem a base do pensamento informacional que 

constitui as relações entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da 

Informação. Relações históricas entre as áreas supramencionadas pressupõem 

identificação/descrição como retrospecção e prospecção alusivas a caracterização de 

cada área e suas evidências em comum no transcurso histórico, referência que são as 

menções concebidas para qualificar cada área, conexão que prima pela aproximação 

(teórico-conceitual e pragmática) entre as áreas, mediação que favorece intervenção e 

interferência mútua ou unilateral entre as áreas, comparação como desiderato da 

constituição de semelhanças, diferenças e particularidades, ligação que preconiza uma 

união, fusão ou junção institucional, vínculo que dimensiona pertencimento entre as 

áreas e, por fim, o relato que traz à baila uma síntese narrativa individual ou dialogada 

entre as áreas que busca explicitar o conjunto de relações identificadoras/descritoras, 

referenciadas, conectoras, mediacionais, comparativas, de ligação e vinculadoras entre 

as áreas do conhecimento em questão. 
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Essas relações entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da 

Informação ocorrem, em especial, a partir dos seguintes elementos: 

a) relações gerais entre Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia 

(identificações/descrições, referências, conexões, mediações, comparações, 

ligações e vínculos); 

b) as contribuições da Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia para o 

desenvolvimento da Ciência da Informação (conexões, mediações, comparações, 

ligações e vínculos); 

c) as contribuições da Ciência da informação para o desenvolvimento das disciplinas 

de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia (conexões, mediações, 

comparações, ligações e vínculos). 

As formas de relação mencionadas, expressam uma variedade de conjunções 

históricas no campo informacional que caracterizam, por um lado, a autonomia de cada 

área e, por outro lado, possíveis aproximações históricas, epistemológicas e 

institucionais, formalizando um primado de interdependência entre as quatro áreas 

abordadas.  

Com relação ao primeiro elemento, as áreas de Arquivologia, Biblioteconomia e 

Museologia possuem perspectivas de atuação no âmbito das práticas de documentação 

e informação, principalmente no que tange ao ensino, pesquisa, extensão e à atuação 

profissional em arquivos, bibliotecas e museus, respectivamente.  

As principais relações entre Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia estão 

descritas na construção histórica das práticas de ensino, pesquisa, extensão e atuação, 

sendo descritas no quadro 1: 

 

Quadro 1 – Potenciais relações históricas entre Arquivologia, Biblioteconomia e 
Museologia 

Biblioteconomia Arquivologia Museologia 

Fundamentos Teóricos da 
Biblioteconomia 

Fundamentos Teóricos da 
Arquivologia 

Fundamentos Teóricos da 
Museologia 

Histórias das práticas 
documentais e 
informacionais da 
biblioteca 

Histórias das práticas 
documentais e 
informacionais no arquivo 

 

Histórias das práticas 
documentais e 
informacionais no museu 

 



 ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 3,  p. 3-32, set./dez. 2018 

 
 

 

 
12 

 

Organização e tratamento 
da informação 

 

Gênese Documental Documentação 
museológica 

Avaliação de bibliotecas Avaliação de arquivos Avaliação de museus 

Funções 
biblioteconômico-
informacionais: produção, 
organização, difusão, 
acesso, uso e apropriação 
da informação 

 

Funções arquivísticas: 
produção, avaliação, 
classificação, descrição, 
conservação e difusão 
documental 
 

Funções museológicas: 
seleção, aquisição, 
identificação, registro, 
descrição e inventário de 
acervos/artefatos. 

Conexões da 
Biblioteconomia e Ciência 
da Informação com as 
demais ciências 

 

Conexões da Arquivologia 
com as demais ciências 

 

Conexões da Museologia 
com as demais ciências 

 

Bases deontológicas e 
éticas da Biblioteconomia 
e da Ciência da 
Informação 

 

Bases deontológicas e 
éticas da Arquivologia 

 

Bases deontológicas e 
éticas da Museologia 

 

O contexto da produção 
de documentos e 
informação na biblioteca 

 

O contexto da produção 
de documentos e 
informação no arquivo 

 

O contexto da produção de 
documentos e informação 
no museu 

 

Políticas de biblioteca Políticas de arquivo Políticas de museu 
  Fonte: elaborado pelo autor 

 

As relações potenciais e efetivas entre Arquivologia, Biblioteconomia e 

Museologia são expressas na concepção curricular, constituindo setores em comum 

como Fundamentos, Organização, Gestão, Tecnologias e Recursos/Serviços de 

informação. Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia são disciplinas com origens 

similares e que se relacionam cotidianamente nas práticas técnicas e profissionais, mas 

apresentam autonomia e particularidade em seus modus operandi. No entanto, é 

pertinente afirmar que a semelhança entre as três disciplinas, não implica que sejam 

iguais ou naturalmente relacionáveis, mas que há várias perspectivas de relação no 

campo acadêmico, profissional e político e que quando se fala em particularidades, 

significa que Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia possuem caminhos próximos, 

mas com finalidades de aplicação diferentes. 
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No que concerne ao segundo elemento, Arquivologia, Biblioteconomia e 

Museologia, em especial a segunda, contribuíram de modo significativo para o advento 

e desenvolvimento da Ciência da Informação através de perspectivas, quais sejam: 

organização da informação e do conhecimento; organização para preservação da 

memória; serviços de informação; e estudo de usuários. 

Araújo (2011) pondera que Biblioteconomia e Arquivologia são igualmente antigas 

e ligadas ao surgimento dos suportes escritos do conhecimento humano. Ambas 

desenvolveram, ao longo dos séculos, técnicas e procedimentos para, num primeiro 

momento, conservar e guardar documentos; depois, organizá-los de maneira a serem 

recuperados; e, em tempos mais recentes, para tornar acessíveis seus conteúdos. 

Esses processos de conservação, guarda, organização e recuperação envidados 

pela Biblioteconomia e Arquivologia foram fundamentalmente relevantes para pensar o 

estatuto epistemológico da Ciência da Informação que nasce como uma ciência voltada 

para estudar fenômenos de organização e recuperação da informação.  

Sobre os serviços de informação, a Biblioteconomia e a Arquivologia, através do 

desenvolvimento dos serviços de informação, especialmente a partir dos serviços de 

referência (fins do século XIX) e posteriormente a serviços como informação utilitária 

e disseminação seletiva da informação (DSI), embasaram o desenvolvimento da 

Ciência da Informação como campo do conhecimento promovendo a este campo do 

conhecimento uma dimensão mais humana e científico-tecnológica. Já sobre os estudos 

de usuários se instituíram como atividade informacional que inicia sorrateiramente em 

fins da década de 1920 a partir da Escola de Biblioteconomia de Chicago e se aguça a 

partir da Royal Socyete Conference em 1948 – evento que subsidia a institucionalização 

da Ciência da Informação – por meio de pesquisas como John Desmond Bernal 

(perspectivas e motivações para obtenção da informação e suas formas de uso pelos 

cientistas) e Donald Urquhart (a informação como fenômeno de distribuição e uso no 

contexto científico e tecnológico). (SILVA, 2017) 

Em síntese, a Ciência da Informação engendra seus principais fundamentos a 

partir de práticas já desenvolvidas pela Biblioteconomia e Arquivologia, ponderando um 

conjunto de relações históricas baseadas na consecução de conhecimentos em comum. 
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Neste caso, a Ciência da Informação amplia os leques de pesquisas e práticas científicas 

voltadas para a organização, preservação da memória, serviços de informação e estudo 

de usuários.  

Finalmente, no que tange ao terceiro elemento, a Ciência da Informação traz um 

conjunto de contribuições para o desenvolvimento da Arquivologia, Biblioteconomia e 

Museologia por meio dos seguintes aspectos: 

a) gestão da informação – articula um olhar biblioteconômico-arquivístico-

museológico de cunho gerencialista, ampliando as perspectivas para atuação do 

bibliotecário e do arquivista, via práticas de informação, tais como: gestão do 

acervo, gestão de serviços e produtos, gestão de tecnologias (organização, 

acesso, uso etc), gestão de pessoas e gestão para avaliação; 

b) tecnologias da informação – tenciona a proposição/criação de novos produtos, 

principalmente em nível digital que dinamizam as condições para atuação do 

bibliotecário/arquivista/museólogo na era global como profissional que organiza, 

medeia e partilha informação em diversos tempos e espaços; 

c) estudo de usuários – atenta para as contribuições da Ciência da Informação 

através de estudos quantitativos (focalizados no ambiente de informação) e 

qualitativos (um primeiro de abordagem cognitivista fincado em uma conotação 

para o usuário para diminuição de incertezas e alteração de estruturas cognitivas 

e um segundo de abordagem social firmado em uma conotação com o usuário 

por meio de uma condução interacional, visando a partilha da informação e a 

autonomia do usuário que são utilizados/apropriados nos currículos de 

Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia; 

d) temas contemporâneos (exemplos: mediação da informação, competência em 

informação, práticas informacionais, redes sociais, ambientes virtuais como 

bibliotecas digitais, repositórios etc) – são assuntos que estão inseridos no escopo 

histórico-epistemológico da Ciência da Informação por meio de práticas de ensino 

e pesquisa que a Arquivologia/Biblioteconomia/Museologia se apropriam, tanto 

para estruturação curricular e prática profissional, quanto para produção de 

pesquisas. 
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Enfim, assuntos vinculados à gestão, tecnologias, estudo de usuários e temas 

contemporâneos diversos, denotam potenciais relações pautadas em conexões, 

mediações, comparações, ligações e vínculos que produzem diálogos institucionais 

entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação, possibilitando 

contribuições mútuas e, concomitantemente, a preservação dos fundamentos históricos 

de cada área. 

 

3.2 Fundamentos epistemológicos 

 

Os fundamentos epistemológicos estão intrinsecamente concatenados aos 

fundamentos históricos, considerando que o transcurso histórico embasou condições 

para o desenvolvimento epistemológico. Os fundamentos epistemológicos são 

delimitados nos seguintes pontos: 

I. a ideia da Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia se constituírem como 

disciplinas (essência de formação para prática profissional) e a Ciência da 

Informação se constituir como um campo do conhecimento (essência de formação 

para prática de pesquisa);  

II. a construção de conceitos e de práticas de documentação e informação em 

comum entre as quatro áreas em nível de ensino e pesquisa – conceitos de 

documento, informação, gestão, tecnologias, processos e fluxos de informação, 

além da memória, políticas de informação, comunicação científica, entre outros; 

III. diálogos político-científicos e institucionais entre a Ciência da Informação e a 

Arquivologia-Biblioteconomia-Museologia – a Ciência da Informação empreende 

um construto de representação acadêmico-científica com possíveis contribuições 

para o desenvolvimento técnico-científico e de atuação profissional da 

Arquivologia-Biblioteconomia-Museologia e, por sua vez, a Arquivologia-

Biblioteconomia-Museologia com um olhar específico sobre informação voltado 

para aplicação em ambientes de informação, especialmente 

arquivos/bibliotecas/museus para prática de atuação profissional e também de 
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pesquisa, assim como a perspectiva de suscitar questões técnico-científicas e 

profissionais que podem ser objetos de estudo da Ciência da Informação. 

Os três pontos elencados refletem uma estruturação epistemológica do campo 

informacional e são norteados por uma análise de domínio representativa da comunidade 

discursiva. O termo análise de domínio foi utilizado pela primeira vez em 1980 por 

Neighbors no campo da Ciência da Informação com a pretensão de identificar objetos, 

operações e relações entre o que peritos de determinado domínio percebem como 

importante (KERR, 2003). 

Na Ciência da Informação, a análise de domínio foi utilizada pela primeira vez por 

Hjørland e Albrechtsen (1995, p. 400) ponderando que se configura como “[...] 

comunidades do pensamento ou do discurso, que são partes de divisão da sociedade do 

trabalho” ou como “[...] um grupo que compartilha uma ontologia, comprometidos com 

uma investigação ou trabalho comum, e também que se engajam num discurso ou 

comunicação, formal ou informalmente” (SMIRAGLIA, 2014, p. 85). Outros autores da 

Ciência da Informação como Moya-Anegón & Herrero-Solana (2001), Hjørland (2002, 

2003, 2004), Tennis (2002, 2003), Fry (2006), Robinson (2009) e Smiraglia (2011, 2014) 

também desenvolveram reflexões sobre análise de domínio. 

A análise de domínio por meio da comunidade discursiva empreende os seguintes 

fundamentos epistemológicos para o desenvolvimento da Arquivologia, Biblioteconomia, 

Museologia e Ciência da Informação: formações conceituais do campo da informação 

(define os múltiplos conceitos que respaldam o desenvolvimento das áreas do 

conhecimento), configurações (define os campos de atuação), domínios de estudo 

(principais teorias, questões e metodologias que norteiam o pensamento científico das 

áreas), aspectos teleológicos (define as finalidades de formação conceitual, 

configurações e domínios de estudo que instigam a construção de novos conhecimentos, 

formação de competências, satisfação de necessidades/desejos/demandas, resolução 

de problemas informacionais, entre outros). 

E quais seriam as formações conceituais, configurações, domínios de estudo e 

aspectos teleológicos em comum entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e 
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Ciência da Informação? Hjørland (2002) elenca um conjunto de domínios que consolidam 

as práticas no campo da informação, a saber:  

a) produção de guias de literatura e portais temáticos – publicações que listam 

e descrevem os sistemas de fontes de informação em uma ou mais áreas; 

organizam fontes de informação de um domínio de acordo com os tipos e 

funções abrangidas; 

b) produção de classificações e tesauros especiais – vocabulários específicos 

e estruturas lógicas de categorias e conceitos de um documento ou 

domínio, assim como as relações semânticas entre os conceitos; 

c) especialidades em indexação e recuperação – primam pela organização de 

simples documentos ou coleções de maneira a otimizar a capacidade de 

recuperação e visibilidade de seus potenciais epistemológicos; 

d) estudos empíricos de usuários – estudos de domínios de acordo com as 

preferências, comportamentos ou modelos mentais de seus usuários; 

e) estudos bibliométricos – padrões sociológicos explícitos entre documentos 

individuais; 

f) estudos históricos – relacionam as influências mútuas entre a história do 

domínio ou assunto com tradições, paradigmas, assim como documentos, 

categorias, sistemas de comunicação e formas de expressão; 

g) estudos sobre documentos e gênero – revelam a organização e a estrutura 

de diferentes tipos de documentos em um domínio; 

h) estudos críticos e epistemológicos – organizam o conhecimento de um 

domínio em paradigmas de acordo com suas suposições básicas sobre 

conhecimento e realidade; 

i) estudos terminológicos, linguagens para propósitos especiais e estudos do 

discurso – palavras, textos e expressões em um domínio de acordo com a 

semântica e critérios pragmáticos; 

j) estudos em estruturas e instituições em comunicação científica – 

organizam os principais atores e instituições de acordo com a divisão 

interna do trabalho em um domínio; 
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k) análise de domínio na cognição profissional e inteligência artificial – 

modelos mentais de um domínio ou métodos de descoberta do 

conhecimento para produzir sistemas peritos. 

Nos domínios estabelecidos prevalecem uma concepção epistemológica que 

define relações a partir dos três pontos indicados no início desta subseção, pois 

valorizam as relações acadêmico-profissionais entre Arquivologia, Biblioteconomia, 

Museologia e Ciência da Informação, assim como denotam atribuições no contexto das 

práticas de informação e documentação e possibilitam aplicações em ambientes de 

informação como bibliotecas, arquivos e museus.  

Enfim, os domínios ainda determinam relações entre Arquivologia, 

Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação mediante práticas de ensino por 

meio do fortalecimento curricular das quatro áreas, em especial, em setores como 

fundamentos teóricos, organização da informação e do conhecimento, gestão da 

informação, tecnologias da informação e recursos e serviços de informação, práticas de 

pesquisa que possuem como desiderato a construção de atividades científicas no campo 

da informação aplicáveis em ambientes de informação e nos setores curriculares das 

áreas e práticas profissionais por meio da proposição/criação/aplicação de serviços, 

produtos e ações em geral através dos conteúdos gerais em comum entre as áreas. 

 

3.3 Fundamentos curriculares 

 

A construção curricular é viabilizada na condução seletiva de conteúdos e 

concepção ético-cognitiva desde a formação de grupos de sujeitos, elaboração de 

projetos, práticas disciplinares, fenômenos avaliativos de uma comunidade discursiva. 

Essa construção revela a institucionalização de determinada área do conhecimento e de 

uma comunidade discursiva por meio da constituição de um conjunto de diretrizes 

histórico-epistemológico-culturais que busca organizar e regular uma diversidade de 

conteúdos que são respaldadas pelas atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

orientação, gestão e atuação profissional. 
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Silva (2017) afirma que as relações histórico-epistemológicas entre 

Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e Ciência da Informação produzem 

concepções fronteiriças na construção curricular que podem ser divididas em: 

I. fronteiras externas – conteúdos apropriados em comum entre 

Biblioteconomia, Arquivologia e áreas afins de outros campos do conhecimento 

das Ciências Sociais Aplicadas (Exemplos: Comunicação, Administração e 

Economia), Ciências Humanas (Exemplos: Filosofia/Sociologia/História, 

Linguística, Psicologia e Educação); outras dimensões (Exemplos: 

Computação, Ciências da Saúde e Direito); 

II. fronteiras internas – fundamentos teórico-práticos informacionais e 

documentários; gestão da informação; tecnologias da informação; e processos 

de informação. 

As fronteiras identificadas não têm a finalidade de reduzir as relações histórico-

epistemológicas dos currículos do campo da informação, mas de estabelecer parâmetros 

específicos e gerais que dinamizam as relações intrínsecas e extrínsecas da 

Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação, considerando que 

essas fronteiras são interdependentes e subsidiam a formação curricular dos campos do 

conhecimento supramencionados.  

O quadro 2 elenca as relações curriculares e temático-disciplinares entre 

Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e Ciência da Informação: 

 

Quadro 2 – Conteúdos em comum entre Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia, 
Documentação e Ciência da Informação 

Assuntos/disciplinas Conteúdo 

A construção do 
conhecimento 

Epistemologia. Metodologia da pesquisa. Heurística. 

O estatuto do 
documento 

Produção de evidência versus atribuição de sentido. A 
informação orgânica e a inorgânica. As unidades físicas de 
referência: documento, peça, série, coleção, arquivo e 
acervo (cartorial e operacional). As unidades intelectuais de 
referência: assunto e função. O documento como indício, 
prova e testemunho. 

O fluxo documental: 
da gênese ao acesso  
 

Produtores e usuários da informação (mediações e 
interfaces). A contextualização como ferramenta. 
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Seleção/avaliação. Representação e comutação: polissemia 
e monossemia. 

As instituições Funções pragmáticas, cognitivas, estéticas e vivenciais. 
Gestão, custódia, conservação, depósito legal e curadoria. 
Patrimônio, memória, herança, cultura. 

Processos de 
informação 

Práticas em armazenamento, organização, geração, 
produção, comunicação, mediação, acesso, uso e 
apropriação da informação. 

Tecnologias da 
informação 

Suportes digitais/virtuais/analógicos nas práticas 
documentárias e de informação. Aplicação das tecnologias 
de informação em ambientes de informação (bibliotecas, 
arquivos, museus e outros ambientes de informação). 

Gestão da informação Gestão de documentos, gestão eletrônica de documentos 
(GED), gestão de pessoas em ambientes de informação, 
planejamento em ambientes de informação, qualidade do 
documento e da informação. 

Fonte: elaborado pelo autor com base no documento do MEC (2001) 

 

As relações curriculares expostas denotam um conjunto de variáveis que se 

situam nas concepções teóricas, epistemológicas, metodológicas e empíricas dos 

conteúdos formadores até o modus operandi da atuação profissional. No entanto, essa 

relação não é linear na medida em que vislumbra várias possibilidades de relações entre 

os setores curriculares e entre os sujeitos humanos que compõem o currículo como 

estudantes, professores e profissionais. 

Essas relações curriculares e temático-disciplinares podem ser melhor 

compreendidas na dimensão conceitual de documento (estatuto do documento) e 

informação (fenômenos epistemológicos de aplicação teórico-prática) em que 

Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação produzem 

aproximações, conexões, mediações, comparações e/ou ligações no contexto do fluxo 

documental, formação das instituições, processos, tecnologias e gestão da informação. 

O documento pode ser visualizado sob vários vieses como o biblioteconômico-

documentário que se sustenta pelas técnicas e linguagens documentárias com múltiplas 

finalidades no fazer das bibliotecas, quais sejam, organização de acervos, mensuração 

da produção científica (uso das chamadas métricas de informação como a Bibliometria), 

disseminação e mediação da informação, entre outras ou pelo viés arquivístico-

documentário que é “1) Aquele que, produzido e/ou recebido por uma instituição pública 
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ou privada, no exercício de suas atividades, constitua elemento de prova ou informação; 

2) Aquele produzido e/ou recebido por pessoa física no decurso de sua existência” 

(PAES, 2006, p. 26) ou aquele que é produzido no desenrolar das atividades e funções 

jurídicas ou administrativas, apresentando relações orgânicas entre si. (BELLOTTO, 

2006) 

A informação pode ser compreendida pelo viés biblioteconômico-informacional 

através de percepções técnicas, humanas e pragmáticas apresentando procedimentos 

pelos quais a biblioteca dinamiza a variedade de documentos (livros, artigos, revistas, 

materiais iconográficos, audiográficos, bibliografias etc.), contemplando uma visão 

processual de organização, disseminação/mediação, acesso, recuperação, uso e 

apropriação pelos sujeitos que utilizam informação e como disponibiliza serviços e 

produtos para satisfazer necessidades, desejos e demandas de informação.  

Na Arquivologia, a informação possui um caráter mais institucional e 

administrativo na informação orgânica que “[...] é um conjunto de informações sobre um 

determinado assunto, materializado em documentos arquivísticos e que foi produzido no 

cumprimento das atividades e funções das organizações.” (CARVALHO; LONGO, 2002, 

p.115). 

Na Museologia, a informação parte de uma visão tradicionalista de objeto 

museológico, valorizada pela sua materialidade, que passa à valorização do objeto como 

documento, como fonte ilimitada de informação (MARQUES, 2010), que é sustentada 

pela tríade coleção–espaço–informação, sendo que o êxito desta última depende 

amplamente das maneiras como as duas primeiras são concebidas. 

Na Ciência da Informação, a informação demanda múltiplos olhares pautados em 

processos, fluxos, tecnologias e gestões, assim como está fincada nas bases dos 

paradigmas físico, cognitivo e social e ainda na caracterização de fundamentos de cunho 

técnico-pragmático, humano e científico.  

Os conceitos de documento e informação movem a diretriz de relação e atuação 

das áreas de Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação em 

virtude de formar os objetos e campos de atuação acadêmico-científica, profissional e 
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político-institucional, considerando as relações entre os conceitos e modus operandi e o 

respeito a preservação da autonomia de cada área. 

 

3.4 Fundamentos disciplinares e suas derivações 

 
As condições pluri ou multi, inter e transdisciplinares entre Arquivologia, 

Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação são possíveis como corolário dos 

fundamentos históricos, epistemológicos e curriculares, pois se instituem a partir das 

relações práticas entre sujeitos e instituições que compõem as quatro áreas do 

conhecimento.  

Para repensar as intercorrências da disciplinaridade e suas derivações no campo 

da informação, é pertinente a superação da ideia de natureza interdisciplinar. É a 

visualização de estudos sobre a natureza interdisciplinar da CI que culminam por 

caracterizar a informação naturalmente como fenômeno interdisciplinar em face da 

relação objeto-campo do conhecimento. (BICALHO; OLIVEIRA, 2011; CHANG; HUANG, 

2012; CHERRY et al, 2011; PALMER; NEUMANN, 2002; PINHEIRO, 2004; PREBOR, 

2010). 

Quando se atesta que o campo da informação, em particular a Ciência da 

Informação, possui natureza disciplinar, a afirmação é envidada como prerrogativa de 

instituir o fato de que as áreas já contêm desde o seu nascedouro uma via 

multi/pluri/inter/transdisciplinar. No entanto, é pertinente partir para uma estrutura de 

pensamento diferente no sentido de desconsiderar a natureza interdisciplinar das quatro 

áreas em questão. Tal constatação ocorre pela ponderação de que o caráter 

multi/pluri/inter/transdisciplinar da ciência não é uma categoria de conhecimento, mas de 

ação. Convergindo com este axioma, Fazenda (1994) afirma que a interdisciplinaridade 

conduz a um exercício de conhecimento: o perguntar e o duvidar; interdisciplinaridade é 

a arte do tecido que nunca deixa ocorrer o divórcio entre seus elementos, entretanto, de 

um tecido bem trançado e flexível. A interdisciplinaridade se desenvolve a partir do 

desenvolvimento das próprias disciplinas. 

Isto quer dizer que as relações multi/pluri/inter/transdisciplinares são realizadas 

na/da/pelas práticas entre sujeitos e instituições, superando o apanágio naturalista 
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associal e antidialógico dessa acepção multi/pluri/inter/transdisciplinar na Arquivologia, 

Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação.  

Desse modo, partindo dos pressupostos da Ciência da Informação, é possível 

identificar potencialidades de práticas multi/pluri/inter/transdisciplinares com a 

Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, conforme designa o quadro 3 que segue: 

 

Quadro 3 – Percepções pluri/multi/inter/transdisciplinares a partir da Ciência da 
Informação com a Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia 

Áreas 
pluri/multi/inter/transdisplinares 

Subáreas no âmbito da informação 

 
 
Biblioteconomia  
 
 
 
 
 
Arquivologia 

 
 
 
Museologia 

Representação da informação; Sistemas de 
recuperação da informação; estudo de usuários 
(incluindo desejos/demandas/necessidades e 
uso de informação); processamento automático 
da linguagem; gestão da informação; 
tecnologias da informação; processos de 
informação; bibliotecas tradicionais e 
digitais/virtuais; informação e memória. 

Representação documentária; gestão 
documental/gestão eletrônica de documentos; 
tecnologias da informação; arquivos tradicionais 
e digitais/virtuais; documento e memória. 

Representação de artefatos; estudos de público; 
gestão e tecnologias da informação; museus 
tradicionais, digitais/virtuais; 
documentos/artefatos como fonte de 
preservação da memória. 

Fonte: Silva (2013; 2017).  

 
 
Diante do quadro 3, reverberam-se possíveis tipos de atribuições interdisciplinares 

entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação: 

a) a limitação da interdisciplinaridade restritiva (BOISOT) ou Pseudo-

interdisciplinaridade (HECKHAUSEN, 1972) – as disciplinas delimitam seu escopo de 

atuação, impondo certas barreiras à interação com outras disciplinas; 

b) perspectiva da interdisciplinaridade complementar (HECKHAUSEN, 1972) 

– as “Três Marias” em conjunto com a Ciência da Informação surgem sob os mesmos 

domínios materiais, juntam-se parcialmente, criando assim relações complementares 

entre seus respectivos domínios de estudo. Exemplos: fundamentos da informação e 
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documentação ou práticas sobre gestão, organização, serviços, produtos/tecnologias de 

informação em comum entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da 

Informação; 

c) perspectiva da interdisciplinaridade auxiliar (HECKHAUSEN, 1972) – 

envolve a utilização de métodos entre as disciplinas permitindo possibilidades de 

diálogos e aplicações em comum. Exemplo: apropriação pela Arquivologia dos estudos 

no setor de organização desenvolvidos pela Biblioteconomia e Ciência da Informação; 

d) a perspectiva da interdisciplinaridade unificadora (HECKHAUSEN, 1972) 

ou interdisciplinaridade estrutural (BOISOT, 1972) – campos teórico, epistemológico 

e metodológico da Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e Ciência da Informação 

possuem efetiva integração interna, assim como se apropriam de princípios e 

metodologias de outras áreas de conhecimento aferindo um processo de modificação 

estrutural e recíproca. Exemplo: a estruturação aproximativa dos processos de 

informação; 

e) perspectiva da interdisciplinaridade linear (BOISOT, 1972) ou 

interdisciplinaridade auxiliar (HECKAUSEN, 1972) – alusivo a um conjunto de 

questões, princípios, leis e teorias de uma disciplina que podem ser aplicados com êxito 

em outras disciplinas. Exemplo: as concepções de gestão, tecnologias e 

recursos/serviços na Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da 

Informação. 

As potencialidades multi/pluri/inter/transdisciplinares, primam por uma 

fundamentação histórico-epistemológica, curricular e aplicacional em comum entre as 

quatro áreas, sendo que Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia determinam 

possibilidades para uma integração interna de cunho histórico-epistemológico-curricular, 

seja na individualidade de cada área, seja nas relações entre si, enquanto a Ciência da 

Informação dinamiza as complementaridades e aplicações que permitem afunilar 

estrategicamente as relações de caráter acadêmico (ensino, pesquisa, extensão e 

orientação), político e profissional com as três áreas. 
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3.5 Fundamentos aplicacionais 

 
 
Os fundamentos aplicacionais refletem a síntese dos outros fundamentos 

apresentados neste artigo. Estes fundamentos imprimem a percepção de que 

Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação podem produzir de 

modo individualizado e/ou conjunto, ações estabelecidas pelas seguintes categorias: 

ensino, pesquisa, extensão, atuação profissional e atuação política que revelam um olhar 

holístico sobre as relações entre as quatro áreas. O quadro 4 detalha essas ações: 

Quadro 4 – Propostas para dinamização das práticas em Arquivologia, 
Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação 

Fundamentos Propostas de ação 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ensino 

Formulação de um currículo com disciplinas em comum no 
primeiro ano e disciplinas/atividades específicas nos demais 
períodos do curso. 
Sugestões de disciplinas gerais em comum (primeiro ano):  

Fundamentos da Ciência da Informação;  
Fundamentos da informação;  
Fundamentos da organização da informação;  
Introdução à Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia;  
Informação e Cultura;  
Informação e sociedade;  
Gestão de unidades de informação;  
Tecnologias da informação; 
Elaboração do trabalho científico; 
Introdução à Filosofia;  
Introdução à Sociologia;  
Lógica; 
Introdução aos registros do conhecimento;  
Informação e memória.  

 
 
Pesquisa 

 

Estímulo à produção de pesquisas em nível docente, discente e 
em parceria (projetos de pesquisa, TCC etc) que incentivem a 
criação de produtos estratégicos para a sociedade.  
Exemplos: guias, manuais, cartilhas, aplicativos, softwares, 
serviços para os ambientes de informação, indicadores, modelos 
de organização para ambientes de informação, novos conceitos 
para ambientes de informação entre outros. 

 
 
 
 

Criação de programas, projetos, cursos e eventos em comum 
entre Biblioteconomia, Arquivologia e áreas afins valorizando as 
perspectivas de aproximação regional (contribuições mútuas 
entre departamentos/centros).  
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Extensão 

 
 

Valorização extensionista – construção de programas agregados 
em comum entre Biblioteconomia, Arquivologia e áreas afins que 
podem congregar elementos diversos como práticas 
informacionais e documentárias, gestão/tecnologias/processos 
de informação e práticas institucionais, técnicas e pedagógicas 
em ambientes de informação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Atuação 
profissional 
 

Estágio supervisionado  
Constituído em duas etapas – a primeira mais 
introdutória/genérica (panorama geral do ambiente de 
informação) e a segunda mais detalhada/especializada (atuação 
mais específica em setores específicos que o aluno mais se 
identifica através de um diálogo triádico entre professor, 
profissional da informação e aluno). 
Perspectivas gerais para atuação profissional  
Incentivo à criação e construção de empresas juniores e 
incubadoras que permitam aos estudantes, sob orientação 
docente, constituir seus próprios empreendimentos, visando 
aplicá-los no mercado ainda durante a graduação e quando 
egressos. 
Maior aproximação entre a Universidade e as associações 
profissionais e conselhos de classe, especialmente, via 
parcerias extensionistas, no sentido de fortalecer os elos entre a 
academia e as práticas profissionais/político-institucionais.  
Exemplos: eventos e cursos sobre formação política, atuação 
profissional e produção conjunta de projetos para captação de 
recursos via editais locais, regionais, nacionais e internacionais 
para incentivo a projetos de aprimoramento das práticas 
profissionais entre estudantes, discentes e profissionais.  

 
Atuação política 

Aproximação articulada entre os Conselhos (CFB/CRB, 
CONARQ, COFEM/COREM) e as Associações de Ciência da 
Informação, Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia na 
pretensão de desenvolvimento de atividades em comum em 
níveis locais, regionais e nacionais. 

Práticas 
institucionais 

Diálogo coletivo entre as áreas para criação de novos cursos de 
graduação de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia. 
Proposição de pós-graduação lato sensu. Proposição de pós-
graduação stricto sensu acadêmico e profissional nas quatro 
áreas. Luta pela criação de sistemas municipais, estaduais e 
federais de ambientes de informação (bibliotecas, arquivos e 
museus). Desenvolvimento de ações sociais de informação junto 
a setores diversos da sociedade (comunidades, movimentos 
sociais, ONG etc). 

  Fonte: elaborado pelo autor 
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Cada fundamento aplicacional aduzido referencia um conjunto de ações que 

agregam setores acadêmicos (professores, discentes e a Universidade em geral), 

setores do mercado (organizações e profissionais da informação) e setores político-

institucionais (órgãos de classe como conselhos, associações e sindicatos). As 

relações entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia em Ciência da Informação 

devem se consolidar a partir dos três setores a fim de que preconizem uma plenitude 

aplicacional.  

Ensino e pesquisa são práticas eminentemente acadêmicas que buscam 

concretizar a capacidade formativa de profissionais e pesquisadores, respectivamente 

que atuem para expansão dos fazeres das quatro áreas. O ensino demanda a oferta de 

disciplinas obrigatórias e optativas que fomentem as relações entre as áreas no âmbito 

das atividades de informação e documentação. 

Já a extensão, embora seja uma prática acadêmica, tende a conquistar 

envergadura mais sólida quando envidada em parceria com órgãos de classe como 

conselhos, associações e sindicatos a fim de prover práticas dialogadas de programas, 

projetos, cursos, eventos e prestação de serviços. É recomendável a construção de 

programas de extensão, reconhecendo o programa como um “Conjunto articulado de 

projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos, prestação de serviços), 

preferencialmente integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino” (FORPROEX, 

2007, p. 35), de sorte que é bastante alvissareira para galvanizar as relações (conexão, 

mediação, comparação, ligação e vínculo) entre docentes/profissionais das áreas de 

Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação, formalizando uma 

rede continuada de projetos com causas, procedimentos e finalidades em comum.  

A atuação política é uma característica essencial dos órgãos de classe, mas o 

sentido pleno se situa na capacidade que órgãos de classe e meio acadêmico possuem 

de articular os diversos segmentos biblioteconômicos, arquivísticos, museológicos e da 

Ciência da Informação em prol dos pleitos em comum, principalmente aqueles vinculados 

às práticas institucionais. 
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A atuação profissional agrega a diversidade do mercado informacional atinente às 

áreas de Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação que, de 

acordo com Silva (2018), pode ser dividida em: 

a) convencional – Bibliotecas públicas, escolares, infantis e comunitárias; 

Bibliotecas universitárias e especializadas; Arquivos; Museus; e Centros de 

cultura e documentação; 

b) não-convencional – Organizações de saúde; Organizações jurídicas; 

Empresas; Indústrias; Bancos; Meios de comunicação; Editoras e livrarias; 

ambientes virtuais de aprendizagem; 

c) institucional – público; privado; público-privado; terceiro setor; e autônomo; 

d) temático – gestor; organizador; mediador; tecnologias; políticas 

(programas, projetos etc); e recursos e serviços. 

A atuação profissional prevê a grandeza e diversidade do mercado informacional 

que se constitui desde as práticas de estágio supervisionado e remunerado até práticas 

de atuação no mercado convencional, não-convencional, institucional e temático 

pertencentes, de modo mais enfático, aos arquivistas, bibliotecários e museólogos. 

As práticas institucionais empreendem uma síntese pragmática integrada entre os 

três setores, visto que pensar o plano conceitual e aplicacional de ações de informação 

depende, sobretudo, da relação entre as categorias como fenômeno de conexão, 

mediação, ligação e vínculo entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência 

da Informação. Embora cada área possua pautas específicas, há um conjunto de 

reinvindicações e ações em comum nos contextos do ensino, pesquisa, extensão, 

atuação profissional, atuação política e práticas institucionais. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As relações entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da 

Informação se dão em diversas vertentes na identificação/descrição, referência, 

conexão, mediação, comparação, ligação, vínculo e relato. Todas essas relações 
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possuem a finalidade de elucidar os fundamentos históricos, epistemológicos, 

curriculares, disciplinares e aplicacionais das quatro áreas. 

Ao dizer que as relações entre as áreas devem ser produzidas e concretizadas na 

prática, implica na questão de que há um pluricontextualismo nas relações, de modo que 

há possibilidades de relações em comum entre diferentes instituições (caráter nacional 

da relação), assim como há a possibilidade de relações particulares (caráter regional ou 

local da relação). 

Desse modo, respondendo à pergunta do ponto de partida apresentada na 

introdução, é possível constatar que Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência 

da Informação possuem relações a partir dos seguintes fundamentos: históricos, 

epistemológicos, curriculares, disciplinares e aplicacionais, aferindo que o olhar 

integrado sobre estes fundamentos preconiza uma concepção construtiva no âmbito da 

transversalidade, pluralidade, diversidade, reticularidade e reciprocidade e/ou hibridade 

constituindo uma relação mais holístico-aplicacional entre as áreas. 

Desse modo, o presente artigo buscou novas formas de suscitar relações 

possíveis entre Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação, 

considerando que essas relações não ocorrem apenas no campo acadêmico, mas 

também no campo das práticas profissionais, políticas e institucionais, sendo 

representadas de modo mais totalizante no campo do ensino, pesquisa, extensão, 

atuação profissional, atuação política e práticas institucionais.  

Portanto, a pretensão é fomentar novos estudos sobre relações no campo da 

informação que estejam situadas nos mais diversos nichos de atuação, preconizando 

uma concepção mais holística sobre as possibilidades de conexão, mediação, 

comparação, ligação, vínculo e relato entre as quatro áreas estudadas. 
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RESUMO 
Esta pesquisa é uma contribuição aos estudos da História da Educação sobretudo da 
Biblioteconomia e Documentação no Estado de Sergipe, realizada por meio de uma 
contextualização histórica abordando duas fases distintas: a primeira que abrange o 
período da implantação do primeiro curso na Faculdades Integradas Tiradentes (atual 
Universidade Tiradentes - UNIT) bem como seu encerramento; e a segunda que abrange 
o período do ressurgimento do curso, desta vez oferecido pela Universidade Federal de 
Sergipe - UFS. O estudo enfatiza aspectos do papel do bibliotecário e quanto esse 
profissional tem se desenvolvido na região. O trabalho está fundamentado teoricamente 
a partir das pesquisas produzidas por Ortega (2009), Silva e Freire (2012), Fonseca 
(2007), Santos e Rodrigues (2013), entre outros, tendo como metodologia aplicada para 
execução desta analise levantamento bibliográfico e visitas técnicas. Espera-se com este 
trabalho mostrar a importância do curso de Biblioteconomia e Documentação em Sergipe 
na formação do bibliotecário no tratamento, seleção e disseminação do conhecimento e 
informação para a sociedade sergipana. 
Palavras-chave: Biblioteconomia e Documentação. Ensino Superior. História da 
Educação. 
 
ABSTRACT 
This research is a contribution to the study of History of Library Science and 
Documentation in the State of Sergipe, held by a historical context addressing two distinct 
phases: the first covering the period of implementation of the first course in Integrated 
College Tiradentes (now University Tiradentes - UNIT) and its closure; and the second 
covering the period of the resurgence of course, this time offered by the Federal University 
of Sergipe - UFS. The study emphasizes aspects of the librarian's role and how this 
professional has developed in the region. The this work based theory from research 
produced by Ortega (2009), Silva and Freire (2012), Fonseca (2007), Santos and 
Rodrigues (2013), among others, with the methodology used to perform this analysis 
literature and technical visits. It is hoped that this work show the importance of the course 
of Library and Documentation in Sergipe in the formation of the librarian in the treatment, 
selection and dissemination of knowledge and information for society of Sergipe. 
Key-words:  Librarianship and Documentation. Higher Education. History of Education. 
 
RESUMEN 
Esta investigación es una contribución a los estudios de la Historia de la Educación sobre 
todo de la Biblioteconomía y Documentación en el Estado de Sergipe, realizada por medio 
de una contextualización histórica abordando dos fases distintas: la primera que abarca 
el período de la implantación del primer curso en las Facultades Integradas Tiradentes 
(actual Universidad Tiradentes - UNIT) así como su cierre; y la segunda que abarca el 
período del resurgimiento del curso, esta vez ofrecido por la Universidad Federal de 
Sergipe - UFS. El estudio enfatiza aspectos del papel del bibliotecario y cuanto ese 
profesional se ha desarrollado en la región. El trabajo esta fundamentado teóricamente a 
partir de las investigaciones producidas por Ortega (2009), Silva y Freire (2012), Fonseca 
(2007), Santos y Rodrigues (2013), entre otros, teniendo como metodología aplicada para 
la ejecución de esta analisis levantamiento bibliográfico y visitas técnicas. Se espera con 



ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n.3,  p.61-86, set./dez. 2018 

 
 

 

 
63 

este trabajo mostrar la importancia del curso de Biblioteconomía y Documentación en 
Sergipe en la formación del bibliotecario en el tratamiento, selección y diseminación del 
conocimiento e información para la sociedad de Sergipe 
Palabras clave: Biblioteconomía y Documentación. Enseñanza superior. Historia de la 
Educación 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Esta pesquisa é de caráter histórico e busca compreender a trajetória do curso de 

Biblioteconomia e Documentação no estado de Sergipe, que começou nos primeiros 

anos da década de 1980, demonstrando sua trajetória demarcada por descontinuidades 

da oferta no espaço acadêmico universitário em Sergipe e tendo que se adaptar ao longo 

desse processo a fim de qualificar o profissional bibliotecário para atender às mudanças 

constantes do mercado de trabalho. 

O método utilizado nesse estudo é descrito por Diehl (2007, p. 20) de que cada 

pesquisa histórica se desenvolve a partir de uma pergunta/questionamento sobre o 

passado que corresponde em parte a uma necessidade/interesse de ação sociocultural 

humana do presente em busca de orientação temporal, sendo assim o ponto de partida 

para se entender e assumir o processo de pesquisa. Em vista disso procura-se nesse 

estudo responder ao seguinte questionamento: quais as contribuições que os cursos de 

Biblioteconomia e Documentação realizados em Sergipe tiveram no processo de 

construção da identidade do bibliotecário no estado? 

No entanto, a fim de elucidar a questão proposta, procurou-se seguir os seguintes 

passos: compreender o processo de criação e implantação do curso de Biblioteconomia 

na Universidade Tiradentes (UNIT); verificar como os bibliotecários formados pela UNIT 

contribuíram para o fortalecimento da sua área; e entender o processo de criação, 

implantação e funcionamento do curso de Biblioteconomia e Documentação na UFS. 

Esse estudo fundamenta-se na realização da pesquisa exploratória com o objetivo 

de reunir documentos, dados, informações acerca do tema proposto, pois segundo Vieira 

(2002), esse tipo de pesquisa procura explorar um problema ou uma situação para 

prover critérios e compreensão. As metodologias mais indicadas a esse tipo de pesquisa 
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são o estudo de caso, a observação informal (a olho nu ou mecânica), a análise 

histórica, levantamentos de fontes bibliográficas e documentais. 

Uma das grandes motivações e, também, dificuldades na construção desta 

pesquisa foram os problemas relativos à localização de material impresso sobre os 

cursos. Com exceção dos documentos pertencentes ao Departamento de 

Biblioteconomia e Documentação da UFS, não foram encontradas pesquisas que 

tratassem sobre a história do curso na Universidade Tiradentes – UNIT, o que levou a 

buscar os dados em decretos disponibilizados na Internet e demandou um certo tempo 

visto não estarem devidamente indexados.   

 

2 BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO - ETIMOLOGIA 

    

Para entender os elementos que constituem esse campo da Ciência da Informação 

se faz necessário resgatar a história deste curso, desde seu surgimento, conquistas, 

dificuldades e memórias durante esse processo de formação profissional, não 

esquecendo de destacar a importância dessas áreas, Biblioteconomia e Documentação, 

que juntas ou separadas têm suma importância no desempenho das atividades de 

seleção, tratamento, preservação e disseminação da informação. 

Com o intuito de distinguir essas duas áreas que caminham próximas e que se 

complementam procurou-se definir os termos Biblioteconomia e Documentação em suas 

raízes. Segundo Fonseca (2007), o significado etimológico da palavra Biblioteconomia é 

composto por três elementos gregos: biblion (livro); théke (caixa); nomos (regra) aos 

quais se adicionou o sufixo ia. Portanto, pode-se concluir que Biblioteconomia é o 

conjunto de regras de acordo com as quais os livros são organizados em espaços 

apropriados: estantes, salas, edifícios. 

Quanto à etimologia do termo Documentação vem a partir dos termos latinos 

documenta, documentatio e documentum, este último surge das raízes da palavra latina 

docere, que significa ensinar. No entanto Ortega (2009) e Aulete (2011) definem a forma 

“documentação” para indicar o conjunto de fundamentos, metodologias e técnicas de 

organização da informação em qualquer tipo de suporte com a finalidade de recuperação, 
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acesso e utilização. Todavia, a distinção conceitual dos termos Biblioteconomia e 

Documentação não existiam, e por isso, os termos mantiveram-se unidos em sentido 

semântico desde o século XV até o final do século XIX. 

Porém, segundo Silva e Freire (2012), os estudos sobre documentação possuem 

como origem a bibliografia que, embora tenha sido desenvolvida desde a antiguidade na 

Inglaterra, ganhou ênfase na Idade Moderna, com Johann Tritheim (1462-1516) e Konrad 

Gesner (1516-1565). Sobre isso Silva e Freire comentam: 

 

Pode-se perceber que a principal preocupação da Documentação estava no 
acesso à informação, nos mais diversos suportes documentais e em diferentes 
centros de informação (biblioteca, arquivo, museu), enquanto a Biblioteconomia 
estava desenvolvendo sua habilidade, em nível restrito, para proceder com a 
utilidade do livro e, em nível mais amplo, para indicar a atividade de gestão e 
organização de acervos de bibliotecas. (SILVA; FREIRE, 2012, p. 9). 

 

 
A Biblioteconomia é um referencial no que tange a organização do conhecimento 

e registro da informação, por isso é considerada uma área milenar, apresentando desde 

seu princípio procedimentos, mesmo que ainda rudimentares, de organização, 

catalogação e classificação assegurando, dessa maneira, a memória da humanidade 

através de procedimentos voltados para o acesso à informação. 

Entre o fim do século XIX e início do século XX a Documentação era considerada, 

para muitos estudiosos, como uma especialização da Biblioteconomia, pois ambas têm 

um propósito único no tratamento da informação e do conhecimento. Tanto que, segundo 

comenta Ortega (2009), a primeira edição do periódico Journal of Documentation em 

1945, enfatizou a coesão dessas áreas da Ciência da Informação: 

 

Qualquer coisa em que o conhecimento é registrado é um documento, e 
documentação é todo o processo que serve para tornar um documento disponível 
para alguém que busca conhecimento. Biblioteconomia e organização de 
serviços de informação, bibliografia e catalogação, resumo e indexação, 
classificação e arquivamento, métodos fotográficos e mecânicos de reprodução; 
todos eles e muitos outros são canais de documentação que guiam o 
conhecimento até quem o solicita. (WOLEGDE, 1983, p. 270 apud ORTEGA, 
2009, p. 63) 

 
 

Em vista disso, tanto a Biblioteconomia como a Documentação são tratadas no 
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Brasil como uma única área de ação. Conforme descrição da Classificação Brasileira de 

Ocupações, dentre os profissionais que atuam nessa área incluem-se aqueles que 

trabalham com atividades que disponibilizam informação em qualquer tipo de suporte, 

gerenciando unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de 

informação, além de redes e sistemas de informação, disseminando a informação com o 

objetivo de facilitar o acesso e geração de conhecimento. (BRASIL, 2006) 

Segundo Siqueira (2010), houve uma mudança no modo de trabalho do 

profissional da informação (bibliotecário), que fazia um trabalho individual e voltado aos 

acervos de livros, e aos poucos foi se direcionando para o usuário e considerando a 

perspectiva de trabalho coletivo, tomando como base o próprio fluxo informacional em 

diferentes suportes.  

Mas o que tem a historiografia a relatar sobre a origem do curso de Biblioteconomia 

e Documentação no Brasil e em particular no Estado de Sergipe, que é o objeto deste 

estudo? 

 

3 BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO – ASPECTOS HISTORIOGRÁFICOS 
 

 

A partir do século XIX os avanços científicos e tecnológicos resultaram em uma 

explosão documental levando a uma preocupação de como lidar com essa situação. Na 

década de 1890, os bibliógrafos e advogados belgas Paul Otlet (1868-1944) e Henry La 

Fontaine (1854-1943) desenvolveram a Documentação criando a Classificação Decimal 

Universal (CDU)1 a partir dos catálogos de bibliotecas e do Sistema de Classificação 

Decimal de Dewey2 utilizado na Biblioteconomia. Além disso, foram definidas normas 

para registros bibliográficos e catalográficos, como exemplo das fichas catalográficas 

utilizadas em livros, periódicos e trabalhos de conclusão de cursos. Em 1895, Otlet e La 

Fontaine já haviam criado o Instituto Internacional de Bibliografia (IIB) que auxiliou na 

consolidação dos fundamentos da Documentação (SILVA; FREIRE, 2012). 

                                                           
1 Também conhecida como CDU, é um sistema internacional de classificação de documentos separados 
por dez áreas do conhecimento humano (SILVA; FREIRE, 2012). 
2 Também conhecida como Sistema Decimal de Dewey e CDD, é um sistema de classificação 
documentária desenvolvido por Melvil Dewey (1851–1931) em 1876 (SILVA; FREIRE, 2012). 
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A Documentação surge, segundo Santos e Rodrigues (2013), com a intenção de 

suprir as lacunas deixadas pelos bibliotecários, especialmente no que diz respeito ao 

tratamento dos documentos não convencionais, como periódicos, mapas, fotografias. 

Sendo assim, os documentalistas evitavam a identificação com os instrumentos e termos 

adotados pela Biblioteconomia, focalizando seu trabalho em análise do conteúdo mais 

profunda do documento do que aquela realizada até então pelos bibliotecários. A divisão 

cada vez mais profunda entre Biblioteconomia e Documentação foi acompanhada não 

somente de uma complexidade institucional cada vez maior, mas também de dúvidas 

sobre os fins e objetivos das bibliotecas. 

Nos Estados Unidos a Biblioteconomia desenvolveu-se a partir das bibliotecas 

públicas que estavam organizadas e definidas pelos parâmetros delineados pela Escola 

de Chicago3, enquanto que a documentação ganhou maior espaço na Europa, em 

especial na França. Apenas nos anos 1950, a Documentação surgiu com força nos EUA 

dividindo espaço com a Biblioteconomia especializada e rapidamente sendo recolocada 

pela Ciência da informação. Entende-se, com isso, que tanto nos EUA quanto na Europa 

há distinções quanto a essas duas áreas de atuação.  

No Brasil, conforme relatado por Ortega (2009), os princípios documentários e a 

obra de Otlet foram adotadas em muitas bibliotecas por meio do sistema de classificação 

CDU. Até 1899, o Instituto Internacional de Bibliografia (IIB)4 tinha como membro o 

médico brasileiro Juliano Moreira (1873-1932), diretor dos Annais da Sociedade de 

Medicina e Cirurgia da Bahia. Ainda segundo a autora, em 1900 o médico Oswaldo Cruz 

(1872-1917) introduziu a CDU na biblioteca de estudos e pesquisas que fundou e hoje 

tem seu nome. Mas a autora acredita que foi o bibliotecário Manoel Cícero Pelegrino da 

Silva (1866-1956), diretor geral da Biblioteca Nacional de 1900 a 1915 e de 1919 a 1921, 

o responsável pela influência da Documentação no Brasil. (ORTEGA, 2009) 

                                                           
3 A Escola de Chicago durante as décadas de 20 e 30 determinou o modelo de biblioteca nos EUA, que 
era considerada como uma instituição social com a responsabilidade de facilitar ao indivíduo o acesso ao 
conhecimento social, funcionando como uma organização voltada à memória cultural (SANTOS; 
RODRIGUES, 2013). 
4 O IIB passou a ser conhecido em 1937 por Federação Internacional de Documentação (FID). Em 1986 
passou a ser chamada de Federação Internacional de Informação e Documentação mantendo a sigla (FID) 
até ser dissolvida em 2002. (Disponível em: http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/fidhist.html. 
Acesso em: 02 ago. 2016) 
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A partir da década de 1950, a Biblioteconomia e a Documentação começam a 

dialogar sem divergir, com a criação do primeiro Congresso Brasileiro de Biblioteconomia 

(e Documentação) – CBBD, em 1954 na cidade de Recife – encontro organizado pelo 

Departamento de Documentação e Cultura da Prefeitura da cidade. A partir do segundo 

evento, em 1956, realizado na cidade de Salvador, passou-se a inserir o termo 

Documentação e tempos mais tarde, em 2002, o nome mudou para Congresso Brasileiro 

de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação. 

Segundo Ortega (2009), em 1954 foi criado o Instituto Brasileiro de Bibliografia e 

Documentação (IBBD), com o apoio da UNESCO5. Um ano depois já se organizava o 

primeiro curso de pós-graduação (especialização) na área, com o Curso Documentação 

Científica. A partir de 1957 algumas Escolas de Biblioteconomia já utilizavam também a 

Documentação em sua nomenclatura, e em 1958, com a Portaria n. 162 do Ministério do 

Trabalho, de 07.10.1958, reconhecia a Biblioteconomia como profissão liberal. 

(ORTEGA, 2009) 

Foram aprovadas, em 2001, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Biblioteconomia, que determinam como competências e habilidades aos graduados 

dentre outras, elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos; 

desenvolver e utilizar novas tecnologias; e responder a demandas sociais de informação 

produzidas pelas transformações tecnológicas que caracterizam o mundo 

contemporâneo. Em vista disso o bibliotecário tem um desafio, pois além da 

responsabilidade de transmitir a informação nos seus mais variados suportes, precisa 

administrar as utilização e disponibilização das novas ferramentas tecnológicas aos seus 

usuários. (SIQUEIRA, 2010) 

Em Sergipe, apesar do grande volume de bibliotecas existentes como a Biblioteca 

Pública Estatual Epifânio Dória (1848), a Biblioteca Municipal Clodomir Silva (1959), bem 

como outras que foram sendo criadas ao longo da história, sejam públicas, privadas, 

escolares, especializadas, de ensino superior e tecnicistas, ainda não existia até o início 

da década de 1980 um curso para formar e capacitar o profissional bibliotecário 

                                                           
5 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
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sergipano.  

 
4 BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO EM SERGIPE  
 
4.1 Curso de Biblioteconomia – Universidade Tiradentes (Unit) 
 

 
O Curso de Biblioteconomia no Estado de Sergipe foi pleiteado em 1981 pela 

iniciativa das Faculdades Integradas Tiradentes (FITS)6 mantida pela Associação 

Sergipana de Administração (ASA), porém só foi autorizado a funcionar pelo então 

presidente da República João Figueiredo (1918-1999) em 5 de dezembro de 1984. Teve 

como grande incentivadora a então Diretora da Escola de Biblioteconomia da 

Universidade Federal da Bahia, Dra. Euridice Pires de Santana.   

O corpo docente aprovado pelo MEC para iniciar o curso contou com a indicação 

de 22 professores, em sua maioria graduados em Biblioteconomia, sendo um com 

mestrado e nove com especialização. No quadro 1 segue relação dos docentes e as 

respectivas disciplinas ministradas por estes, entretanto não se pode afirmar quais destes 

eram específicos do curso de Biblioteconomia. 

 

Quadro 1- Relação dos docentes e disciplinas ofertadas  
do curso de Biblioteconomia – 1984 

 

Professores Disciplinas  

Ana Maria Martins Ciarlo Seleção de Material Especial; Produção e 
Desenvolvimento de Coleções 

Antônio Carlos Ciarlo Produção de Registros do Conhecimento; Controle 
Bibliográfico em Registro do Conhecimento 

Aurélio Santos Oliveira  Processamento de Dados 

Cremildes Maria Barbosa Língua Portuguesa; Literatura de Língua Português 

Eduardo Ubirajara R. Batista Lógica 

Fernando Lins de Carvalho História da Cultura 

                                                           
6 Fundada em 1962 como Colégio Tiradentes, atuava no ensino fundamental, médio e profissionalizante. 
Em 1971 foi criada a Sociedade de Educação Tiradentes, sendo cognominada Faculdades Integradas 
Tiradentes (FITs) e autorizada pelo MEC em 1972 a oferecer cursos de graduação e em 1994, passou a 
ser conhecida como Universidade Tiradentes, tornando-se a segunda universidade privada do Nordeste. 
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Gérson Villas Boas  Psicologia Social 

Gildásio Costa Araújo Estatística 

Lindaura Alban Corujeira Catalogação; Administração de Bibliotecas 

Luiza Paraíso Guimarães Arquivística; Documentação 

Luiz Fernando Soutelo Estudo de Problemas Brasileiros 

Maria Augusta Teles da Paixão Língua Portuguesa; Literatura de Língua Português 

Marilene Lobo Abreu Barbosa Documentação 

Marinha de Andrade Administração de Bibliotecas; Estágio Supervisionado 

Roberto Calazans de Melo  Língua Inglesa 

Sônia Maria Ferreira de 
Andrade 

Disseminação da Informação; Informação Aplicada à 
Biblioteconomia 

Sônia Silvia Barreto Comunicação; Sociologia 

Tereza Teles Chou Biblioteconomia 

Theresinha Lemos S. Araújo Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Valdice Pereira Gomes Arquivística; História do Livro e das Bibliotecas 

Vanda Santana Marcena Aspectos Sociais, Políticos e Econômicos do Brasil 
Contemporâneo 

Wilson M. Monteiro Educação Física 

Fonte: Brasil (1984, p. 7) 

 

O Plano Curricular foi elaborado para atender aos requisitos do currículo mínimo 

estabelecido pela Resolução n° 06/82, sendo constituído por 25 disciplinas tendo como 

duração mínima 2.500 horas/aula. Foram ofertadas 60 vagas anuais sendo que houve 

concessões de Bolsas de Estudo, ao aluno primeiro colocado e de melhor 

aproveitamento de cada turma. Como suporte para as atividades práticas laborais, a FIT 

contou com uma Biblioteca instalada em uma área total de 500 m², sendo que 150 m² 

estavam destinados ao acervo e 310 m² ao ambiente de leitura. Atendia a todos os cursos 

mantidos pela instituição, funcionando em três turnos. 

A Biblioteca Jacinto Uchôa, inaugurada em 1976, ainda hoje adota o sistema de 

classificação da CDU e a tabela Cutter7. Seu quadro pessoal na época era composto de 

                                                           
7 Tabela de códigos que indicam a autoria de uma obra literária elaborada em 1880 por Charles Ammi 
Cutter (1837-1903) para ser utilizada na classificação dos livros em bibliotecas. (FUJITA, 2009) 
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um bibliotecário, um auxiliar de biblioteca, um datilógrafo e três serventes. Seu acervo 

era composto de 13.062 títulos com 14.549 exemplares, e o acervo específico para o 

curso, eram indicadas inicialmente como de 3.051 títulos com 3.765 exemplares, 42 

assinaturas de periódicos, totalizando 385 títulos para todos os cursos aplicados na 

instituição. Vale acrescentar que na data do documento estava a serem adquiridos mais 

720 novos títulos para contemplar as bibliografias. (BRASIL, 1984).  

O curso de Biblioteconomia foi reconhecido pelo Conselho Federal de Educação, 

órgão do MEC, em 07 de abril de 1987, nessa ocasião as Faculdades Integradas 

Tiradentes já possuíam organização departamental mantendo em funcionamento os 

seguintes cursos: Administração, Matemática e Estatística, Contabilidade, Economia, 

Direito, Estudos Complementares, Comunicação e Biblioteconomia. Atuavam nessa 

ocasião no curso de Biblioteconomia 19 (dezenove) professores dos quais 15 (quinze) já 

haviam sidos aceitos pelo Parecer 406/84 - CFE, na fase de autorização. O curso de 

Biblioteconomia pertencia ao Departamento de Biblioteconomia e Documentação até a 

organização e reestruturação administrativa em 1994, que o vinculou ao Departamento 

de Biblioteconomia e Comunicação Social, tendo como coordenador o professor e 

jornalista Ailton Rocha Araújo. (BRASIL, 1994) 

Conforme acordado no processo de autorização do curso, a FIT fez uma 

ampliação no espaço da Biblioteca que passou a ter 1.552 m² de área para atendimento 

não só da sua comunidade acadêmica, mas também a local, gerando cerca de dois mil 

atendimentos aos usuários por ano. Foram adquiridos para o acervo novos títulos para o 

curso de Biblioteconomia que, somados aos já existentes, contava com 14.430 títulos e 

17.630 exemplares para o atendimento de toda a Instituição, ainda havia obras de 

periódicos procedentes de Portugal e da Espanha. 

Em 1992, dentre os 14 (quatorze) cursos oferecidos pelas Faculdades Integradas 

Tiradentes, o de Biblioteconomia ainda estava em evidência, mas já havia caído de 60 

para 40 vagas ofertadas, na época tinha como chefe de Departamento do curso a profa. 

Altamira Correia Costa, com graduação em Biblioteconomia e especialização em História 

Contemporânea.  

Entretanto, nessa época, a Biblioteca da FIT estabeleceu como meta incorporar 
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sua base de dados em rede, incluindo os mais avançados centros bibliográficos 

brasileiros e do exterior, como a BIREME, BITNET e Embratel até 1995, possibilitando 

um intercâmbio de conhecimento e ampliando os horizontes para as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, que até o final de 1996 total informatização do seu acervo, até o 

ano de 1998, a ampliação da expansão do seu espaço físico resultando em 2.497,8 m2 

de área. 

Segundo Brasil (1994), a relação candidato/vaga para formação em 

Biblioteconomia, entre o período de 1988 a 1994 estava caindo drasticamente, conforme 

observado na Tabela 1. Em 1994, a falta de projetos de pesquisa e extensão na área de 

Biblioteconomia era inexistente na Instituição, contudo neste mesmo ano a Universidade 

Tiradentes formou sua única turma de 31 alunos na pós-graduação em Biblioteconomia, 

tendo como carga horária de 360 horas. 

 

Tabela 1 – Relação de vagas por candidatos – Biblioteconomia – FITS (UNIT) 
 

RELAÇÃO VAGAS/CANDIDATOS 

     ANO      VAGAS CANDIDATOS       C/V 

1988 60 93 1,55 

1989 60 131 2,18 

1990 60 61 1,01 

1991 60 59 0,98 

1992 40 27 0,45 

1993 40 27 0,45 

1994 40 24 0,40 
Fonte: Fragmenta (1993, p.17); Brasil (1994, p.28) 

 
Segundo dados apresentados na revista Fragmenta8 o curso de Biblioteconomia 

realizado na FITS (hoje UNIT) teve a duração efêmera de cinco turmas e foi encerrado 

em 1994, tendo um total de 160 (cento e sessenta) bibliotecários formados conforme 

ilustrado na Tabela 2. A primeira turma de Bibliotecários formados no Estado de Sergipe 

ocorreu no segundo semestre de 1988, no total de 29 (vinte e nove) graduandos. 

 
 

                                                           
8 Revista Fragmenta criada em 1985 para divulgar trabalhos acadêmicos da comunidade acadêmica da   
FITS (UNIT). 
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Tabela 2 – Quantitativo de formandos do curso de Biblioteconomia da FITS (UNIT) 
 

FORMANDOS DO CURSO DE 
BIBLIOTECONOMIA – FITS 

(UNIT) 

ANO FORMADOS 
1988 29 
1989 5 
1990 34 
1991 48 
1992 44 
1993 17 

TOTAL 177 
Fonte: Fragmenta (1993, p.14); Brasil (1994, p.13) 

 

           Em paralelo à criação do Curso de Biblioteconomia, já havia uma movimentação 

dos poucos profissionais da área a lutarem por mais espaço no mercado de trabalho e 

na luta para o reconhecimento da classe. Em vista disso, segundo fatos relatos pela 

Associação Profissional dos Bibliotecários e Documentalistas de Sergipe (APBDSE), 

criada em junho de 1982, onde na época estavam presentes 14 (quatorze) bibliotecários 

que, por aclamação, elegeram para o biênio 1982-1983 a primeira diretora, Maria 

Auxiliadora Garcez, então diretora da Biblioteca Central da UFS.   

As duas gestões seguintes tiveram como diretor o bibliotecário Justino Alves 

Lima9, nesta é possível observar um significativo aumento no quantitativo de profissionais 

associados à APBDSE. Na segunda gestão (1984-1986), a Associação foi legalizada 

como uma entidade civil e já somava 30 (trinta) bibliotecários como sócios, enquanto que 

na terceira gestão (1987-1989), este número triplicou com a filiação de novos 

bibliotecários formados pelo Curso de Biblioteconomia da Universidade Tiradentes. 

Contudo, os dados apontam que em maio de 1989 a Associação foi extinta por falta de 

quadros para dar continuidade ao trabalho da diretoria, encerrando naquele momento a 

sua participação efetiva no movimento bibliotecário sergipano. 

Ainda segundo informações do site da APBDSE, no ano de 1996, bibliotecários 

então formados pela UNIT decidiram pela criação de uma nova associação, surgindo a 

                                                           
9 O bibliotecário Justino Alves Lima também foi o diretor da Biblioteca Central da UFS entre os anos 1992   

a 1993. Disponível em: <www.bibliotecas.ufs.br> Acesso em: 30 jun. 2018 
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Associação Profissional dos Bibliotecários e Documentalistas de Sergipe – APBDSE, 

uma entidade profissional, de natureza cultural e social, de fins não econômicos, de 

duração independente e número de sócios ilimitados, filiada à Federação Brasileira de 

Associações de Bibliotecários – FEBAB. 

Levando em consideração informações coletadas no site da APBDSE e a partir de 

uma pesquisa nominal na base da Plataforma Lattes, observou-se que muitos 

profissionais bibliotecários formados a partir de 1989 pela FITS (UNIT) se tornaram o 

grande alicerce político no que tange à formação de uma consciência profissional da 

categoria no estado de Sergipe. 

Em 1994 a Universidade Tiradentes inicia a última turma do curso de 

Biblioteconomia, não se tendo registro de quando realmente encerrou as atividades 

curriculares do curso, que só viria a ser ofertado novamente depois de um longo hiato de 

cerca de quinze anos na Universidade Federal de Sergipe.   

 
4.2 Curso de Biblioteconomia e Documentação – Universidade Federal de Sergipe 
(UFS) 

 
 Em 2003, começou no Brasil um movimento na rede federal de expansão, 

diversificação e interiorização das Instituições de Educação Superior (IES), em sua 

primeira fase, conhecida como Expansão I, a qual se estendeu entre os anos 2003 e 

2007.  Segundo Amaro (2015, p.79), para aderir a esse programa:  

 

as instituições federais submeteriam suas propostas ao REUNI14, porém os seus 
projetos eram postos à aprovação dos órgãos colegiados superiores de cada 
instituição a fim de que assegurassem que a reestruturação e expansão 
programadas fossem realizadas com garantia de qualidade acadêmica através 
de um contrato de gestão no qual constariam alguns aspectos relacionados às 

diretrizes do programa.  

 

A Universidade Federal de Sergipe10 aprovou o REUNI no dia 25 de outubro de 

2007 através da Resolução no 40/2007/CONEPE para o período de 2008 a 2012. No 

                                                           
 
10 O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, 
foi instituído com o objetivo de criar condições para a ampliação do acesso e permanência na educação 
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entanto, segundo Amaro (2015) “é preciso enfatizar que já existia um interesse da parte 

da UFS em ampliar o seu acesso, porém faltava-lhe recursos financeiros para que os 

objetivos fossem pretendidos.”  

Nesse período foi elaborado o projeto pedagógico do curso de Biblioteconomia e 

Documentação, coordenado pelo então bibliotecário da Biblioteca Central da UFS - 

BICEN, Justino Alves Lima, e apresentado à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), 

em 2007, tendo sido aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU), e criado o curso de 

Biblioteconomia e Documentação em 27 de maio de 2008 por meio da Resolução 

37/2008 do Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (CONEPE) da Universidade 

Federal de Sergipe. 

A partir da adesão da UFS ao REUNI, em 23 de dezembro de 2008 foi criado o 

Núcleo de Graduação em Ciência da Informação (NUCI), vinculado ao Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas (CCSA), por meio da Portaria N. 1793, onde foram ofertadas cinquenta 

vagas anuais, na modalidade bacharelado, com carga horária de 2.460 horas, 

funcionando no período noturno, sendo que as aulas da primeira turma começaram no 

primeiro semestre de 2009 com quarenta alunos inscritos. (UFS. CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO, 2008, p. 1) 

A criação do Curso de Biblioteconomia e Documentação foi motivada pela 

necessidade de atender à crescente demanda por profissionais bibliotecários no estado 

sergipano, que na época vinha sendo ocupada predominantemente por egressos das 

universidades baiana, pernambucana e alagoana. Nesse período já começava a fase de 

expansão e interiorização das instituições de ensino públicas, como a própria UFS e o 

Instituto Federal de Sergipe (IFS), gerando expectativas de concursos públicos para esse 

profissional, o que viria a se tornar realidade. Além disso, um emergente mercado de 

trabalho em bibliotecas e centros de documentação de empresas nacionais e 

internacionais de grande porte e de diversas áreas instaladas em Sergipe também 

ampliou as opções no mercado de trabalho para esse profissional. (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE, 2011) 

                                                           
superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos 
existentes nas universidades federais. Fonte: Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007. 
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Segundo o professor Napoleão Queiroz (2017), então diretor do CCSA, o curso de 

Biblioteconomia foi fácil de ser justificado principalmente porque é um curso que já havia 

um grande laboratório em pleno funcionamento, no caso a Biblioteca Central da UFS 

(BICEN)11, e que por meio de estágios e bolsas iria nortear e capacitar os estudantes que 

entrariam em contato com profissionais atuantes na área, fora do contexto da sala de 

aula, e que iriam atender as demandas da biblioteca em atividades específicas da área.  

Em setembro de 2009 a professora doutora Valéria Aparecida Bari, a decana do 

curso de Biblioteconomia e Documentação, assumiu a coordenação do Núcleo de 

Ciência da Informação - NUCI e logo em seguida vieram, por meio de aproveitamento de 

concursos, os professores Fabiano Ferreira de Castro, Martha Suzana Cabral Nunes e 

Sérgio Luiz Elias de Araújo, e o Prof. Nilton Spindola Júnior, que foi o único que prestou 

concurso nessa época, e que juntos promoveram a primeira Reforma Curricular do curso 

em 2011, que teve a anuência dos discentes, inclusive da primeira turma. Sobre a reforma 

curricular, pode-se dizer que:  

 

Com a visita dos representantes do Conselho Nacional de Biblioteconomia – 
CFB, em abril de 2010, foi verificado que o Projeto Político Pedagógico [...] não 
atendia completamente as características necessárias a formação do perfil do 
egresso como desejável... [tendo que] a adequar à formação, contemplar os 
conteúdos de forma disciplinar... e enfatizar as habilidades e competências 
necessárias ao profissional Bibliotecário e Documentalista do presente. 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2011, p. 18) 

   

  Posteriormente, a Resolução 95/2011/CONEPE aprovou alterações no Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação em Biblioteconomia e Documentação - Bacharelado, 

funcionando no turno noturno e com oferta de 50 vagas com periodicidade anual, tendo 

como carga horária mínima de 2.640 (dois mil seiscentos e quarenta) horas no período 

de 4 (quatro) anos para conclusão do curso. O quadro 2 ilustra a estrutura curricular do 

Curso de Biblioteconomia e Documentação reformulada e que entrou em vigor em 2011. 

 

                                                           
11 A criação da BICEN se deu através da Resolução nº 11/79/CONSU aprovada pelo Regimento de 07 de 

agosto de 1979, com a finalidade de planejar e incorporar todas as bibliotecas e coordenar a instalação 
definitiva para o campus universitário no ano de 1980.  
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Quadro 2 - Estrutura Curricular Padrão do Curso de  
Biblioteconomia e Documentação aprovada em 2011 

1º SEMESTRE  

DISCIPLINA CRÉDITO CARGA 
HORÁRIA 

Introdução à Biblioteconomia 4 60 

Administração Aplicada a Biblioteconomia 4 60 

Produção e Recepção de Texto I 4 60 

Arquivologia 4 60 

Metodologia Científica Aplicada a 
Biblioteconomia 

4 60 

2º SEMESTRE   

DISCIPLINA CRÉDITO CARGA 
HORÁRIA 

 

Pesquisa Aplicada à Biblioteconomia 4 60  

Administração Aplicada a Biblioteconomia II 4 60  

Introdução à Representação Descritiva 4 60  

Produção e Recepção de Texto II 4 60  

Disciplinas Optativas 4 60  

3º SEMESTRE   

DISCIPLINA CRÉDITO CARGA 
HORÁRIA 

 

Representação Temática I 4 60  

Linguagem de Indexação I 4 60  

Representação Descritiva I 4 60  

Unidades de Informação I 4 60  

Informação e Cidadania 4 60  

4º SEMESTRE   

DISCIPLINA CRÉDITO CARGA 
HORÁRIA 
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Representação Temática II 4 60  

Linguagem de Indexação II 4 60  

Representação Descritiva II 4 60  

Unidades de Informação II 4 60  

Estatística Aplicada à Biblioteconomia 4 60  

5º SEMESTRE   

DISCIPLINA CRÉDITO CARGA 
HORÁRIA 

 

Normatização de Documentos 4 60  

Serviço de Informação e Referência 4 60  

Tecnologia da Informação e Comunicação 
Aplicadas a Biblioteconomia I 

4 60  

Sistemática da Leitura Infantil 4 60  

Disciplinas Optativas 4 60  

6º SEMESTRE   

DISCIPLINA CRÉDITO CARGA 
HORÁRIA 

 

Desenvolvimento de Coleções 4 60  

Letramento e Competência Informacional 4 60  

Tecnologia da Informação e Comunicação 
Aplicadas a Biblioteconomia II 

4 60  

Técnicas de Arquivo 4 60  

Disciplinas Optativas 4 60  

7º SEMESTRE   

DISCIPLINA CRÉDITO CARGA 
HORÁRIA 

 

Estágio Supervisionado em Biblioteconomia 
I 

12 180  

Trabalho de Conclusão de Curso I 4 60  
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Disciplinas Optativas 4 60  

Atividades Complementares 16 240  

8º SEMESTRE   

DISCIPLINA CRÉDITO CARGA 
HORÁRIA 

 

Estágio Supervisionado em Biblioteconomia 
II 

8 120  

Trabalho de Conclusão de Curso II 12 180  

TOTAL DE CRÉDITOS NA ESTRUTURA 
CURRICULAR 

176 264  

  Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (2011, p. 112-115) 

 

No ano de 2013 foi ampliado, por meio de concursos públicos, o quadro de 

docentes do curso com a contração dos professores Telma de Carvalho, Márcia Ivo Brás, 

Bárbara Coelho Neves, Antônio Edilberto Costa Santiago e Glêyse Santos Santana, além 

da redistribuição do professor Fernando Bittencourt dos Santos,  minimizando o número 

de professores voluntários e substitutos, o que foi muito importante no estreitamento e 

consolidação do curso e na definição das cinco linhas de pesquisas, que são: formação 

e atuação profissional; informação e sociedade; gestão da informação e do 

conhecimento; informação e sociedade; e produção e organização da informação. 

Segundo dados retirados do portal UFS, em 2014, o curso de Biblioteconomia e 

Documentação da UFS passou por avaliação do Ministério da Educação obtendo em uma 

escala de 1 a 5 o conceito 4 (quatro), atestando a qualidade do ensino e colocando o 

curso em posição de destaque não apenas na Região Nordeste, como também em 

âmbito nacional. No ano seguinte o Núcleo de Ciência da Informação (NUCI) foi elevado 

ao status de Departamento de Ciência da Informação (DCI), com a decisão homologada 

pelo Conselho Superior da Universidade Federal de Sergipe (CONSU) no dia 31 de julho 

de 2015.  

O coordenador do curso de Biblioteconomia e Documentação atualmente é o 

professor doutor em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, 

Sérgio Luiz Elias de Araújo. O curso tem nove professores efetivos e um substituto, sendo 
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que dos efetivos, seis são doutores e três mestres, deste um já está em fase de conclusão 

do doutorado, conforme descrito no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Relação de Docentes do Curso de Biblioteconomia e Documentação 

DOCENTES LINHA DE PESQUISA VÍNCULO12 

Valéria Aparecida Bari Informação e Sociedade ; 
Gestão da Informação e do 
Conhecimento  

2009 

Martha Suzana Cabral 

Nunes  

Informação e Sociedade 
Formação e Atuação 
Profissional, Gestão da 
Informação e do 
Conhecimento 

2010 

Sérgio Luiz Elias de Araújo Gestão da Informação e do 
Conhecimento  

2010 

Fernando Bittencourt dos 

Santos  

Formação e Atuação 
Profissional  

2012 

Telma de Carvalho Gestão da Informação e do 
Conhecimento; 
Produção e organização da 
informação 

2013 

Antônio Edilberto Costa 
Santiago 

Produção e organização da 
informação 

2013 

Glêyse Santos Santana Informação e Sociedade  2013 

Janaina Ferreira Fialho 

Costa 

Produção e organização da 
informação 

2014 

Niliane Cunha de Aguiar Informação e Sociedade  2015 

Fonte: Portal do DCI. Disponível em: <http://cienciainformacao.ufs.br>.  Acesso em: 06 
jul. 2018 

 

                                                           
12 O vínculo em questão é referente às atividades como docentes do Curso de Biblioteconomia e 
Documentação.  

http://cienciainformacao.ufs.br/


ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n.3,  p.61-86, set./dez. 2018 

 
 

 

 
81 

O Curso de Biblioteconomia e Documentação conta com quatro laboratórios para 

as atividades práticas dos discentes. O Laboratório de Tecnologia está instalado no DCI 

enquanto os outros três estão no primeiro andar da BICEN. O Quadro 4 retrata quais são 

esses laboratórios, quais suas atividades, a partir de quando começaram a funcionar e o 

responsável atual. 

 

Quadro 4 – Relação de Laboratórios do Departamento de Ciência da Informação – DCI 

LABORATÓRIO ATIVIDADES INICIO  RESPONSÁVEL  

Laboratório de 

Tecnologias 

Informacionais - LTI  

Oferecer condições e estrutura para 

apoiar atividades de pesquisa, 

extensão e ensino dos grupos de 

pesquisas com enfoque em 

Tecnologias da Informação e da 

Comunicação aplicada à Ciência da 

Informação. 

2013 Sérgio Luiz Elias 
de Araújo 

Laboratório de 

Informação para a 

Saúde - LABINFS 

Desenvolver atividades 

interdisciplinares entre a 

Biblioteconomia e a Ciência da 

Informação e as Ciências da Saúde. 

2013 Martha Suzana 
Cabral Nunes 

Laboratório de 

Aplicação da 

Representação do 

Conhecimento 

(LARC)  

Possibilitar a execução de cursos de 

aperfeiçoamento e atividades 

voltadas à representação do 

conhecimento.  

2013 Antônio Edilberto 
Costa Santiago 

Laboratório de 

Preservação e 

Memória (LAPME) 

Promover ações estratégicas para 

fomentar a preservação documental 

e a memória de acervos 

bibliográficos, arquivísticos e 

culturais de Sergipe, tendo em vista 

o reconhecimento de seu valor para 

a história do estado.  

2013 Valéria 
Aparecida Bari 

Fonte: Portal do DCI. Disponível em: <http://cienciainformacao.ufs.br> Acesso em: 21 jan. 
2017. 

http://cienciainformacao.ufs.br/
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Em 5 de janeiro de 2017, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) aprovou a proposta do curso de mestrado profissional em Gestão da 

Informação e do Conhecimento, que faz parte do Programa de Pós-graduação em 

Ciência da Informação (PPGCI), vinculado ao Departamento de Ciência da Informação 

da UFS e possui como área de concentração "Gestão da Informação e do Conhecimento 

e Sociedade", e duas linhas de pesquisa, sendo "Informação, sociedade e cultura" e 

"Produção, organização e comunicação da informação". (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SERGIPE, 2017) 

O novo curso é composto por oito docentes permanentes e dois colaboradores, e 

a primeira turma teve início no segundo semestre de 2017. A coordenadora do programa 

é a professora Martha Suzana Cabral Nunes, doutora em Ciência da Informação pela 

Universidade Federal da Bahia – UFBA. O curso conta com alunos de diversas áreas do 

conhecimento como Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia entre outras, inclusive 

egressos do curso de Biblioteconomia e Documentação da UFS. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi observado no transcorrer desta pesquisa bibliográfica e documental que a 

Biblioteconomia e Documentação sempre estiveram bem próximas, embora existissem 

muitos conflitos de ideias entre seus profissionais até o início do século XX mediante o 

avanço das tecnologias e a explosão informacional que acarretou em novos conceitos 

como “sociedade da informação” e “ciência da informação” e uma nova postura do 

profissional da informação, responsável pelo tratamento, seleção, armazenamento e 

disseminação da informação em todo tipo de suporte. 

No Brasil observou-se a associação das terminologias Biblioteconomia e 

Documentação, fazendo com que alguns dos cursos ofertados se fundamentassem nos 

dois conceitos. Em Sergipe existiram duas fases muito intensas na Biblioteconomia, a 

primeira quando o curso foi ofertado pela Universidade Tiradentes promovendo a 
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formação de muitos ilustres bibliotecários que até hoje têm uma grande 

representatividade no cenário sergipano dentro da área de Ciência da Informação. Após 

um hiato de mais de uma década, em 2008 começa a segunda fase da Biblioteconomia 

em Sergipe desta vez ofertado pela UFS e, após nove anos de sua existência, em 2017 

foi criado o curso de mestrado profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento. 

Em ambas as fases do curso de Biblioteconomia e Documentação, tanto na UNIT 

quanto na UFS, foi imprescindível o apoio da Biblioteca Jacinto Uchôa de Mendonça e 

da BICEN, respectivamente, em preparar para atuação na prática uma boa parcela 

desses profissionais da informação, servindo como grandes laboratórios.  
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RESUMO  
O trabalho apresenta as percepções e expectativas dos visitantes sobre os serviços 
ofertados no Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, de abordagem quantitativa, visando 
diagnosticar as dimensões da qualidade: Confiabilidade, Empatia, Garantia, 
Receptividade e Tangibilidade. A técnica adotada foi a métrica Servqual, com 
levantamento de dados por survey. Os resultados indicam a validade e consistência da 
abordagem, evidenciam que os respondentes salientam positivamente a dimensão 
tangibilidade e apontam um grau relativamente baixo de insatisfação em relação às 
outras quatro determinantes da qualidade em serviços. Conclui-se que a escala Servqual 
é apropriada para apurar a qualidade em espaços de educação não formal e, 
notadamente, na esfera museológica, viabiliza melhoria nas práticas e processo de 
desenvolvimento de serviços. 
Palavras-Chave: Avaliação de serviços. Gestão de unidades de informação. Modelo de 
avaliação da qualidade. Práticas museais. Servqual.  
 
 
ABSTRACT 
This work presents the perceptions and expectations of the visitors about the services 
offered at the Murilo Mendes Art Museum (MAMM) of the Universida de Federal de Juiz 
de Fora, State of Minas Gerais, Brazil. This is an exploratory, descriptive, quantitative 
approach, aiming to diagnose the dimensions of quality: Reliability, Empathy, Assurance, 
Responsiveness and Tangibility. The technique adopted was the Servqual metric, with 
data collection by survey. The results indicate the validity and consistency of the approach, 
evidence that the respondents positively emphasize the tangibility dimension and pointing 
out a relatively low degree of dissatisfaction with the other four determinants of quality in 
services. It is concluded that the Servqual scale is appropriate to ascertain the quality in 
spaces of non-formal education and, especially, in the museum sphere, to enable 
improvement in the practices and process of service development. 
Keywords: Evaluation of services. Management of information units. Quality evaluation 

model. Practical museums. Servqual. 

 
RESUMEN 
El trabajo presenta las percepciones y expectativas de los visitantes sobre los servicios 
ofrecidos en el Museo de Arte Murilo Mendes (MAMM) de la Universidade Federal de Juiz 
de Fora, Brasil. Se trata de un estudio exploratorio, descriptivo, de abordaje cuantitativo, 
con el objetivo de diagnosticar las dimensiones de la calidad: Confiabilidad, Empatía, 
Garantía, Receptividad y Tangibilidad. La técnica adoptada fue la métrica Servqual, con 
levantamiento de datos por survey. Los resultados indican la validez y consistencia del 
enfoque, evidencia que los respondedores subrayan positivamente la dimensión 
tangibilidad y apuntando un grado relativamente bajo de insatisfacción con respecto a las 
otras cuatro determinantes de la calidad en servicios. Se concluye que la escala Servqual 
es apropiada para determinar la calidad en espacios de educación no formal y, 
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notablemente, en la esfera museológica, viabilizar mejoría en las prácticas y proceso de 
desarrollo de servicios. 
Palabras-clave: Evaluación de servicio. Gestión de unidades de información. Modelo de 
evaluación. Prácticas museales. Servqual. 

 

1 'DURAR NA ZONA LIMITE DA MEMÓRIA' 
 

"A museologia é hoje compartilhada como uma prática a serviço da vida", argui o 

Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM (IBRAM, 2018, p. 1), a entidade afirma que o 

espaço museológico, além de fascinante, é o lócus de descobertas e aprendizado, 

ambiência que expande o conhecimento e aprofunda a consciência da identidade, da 

partilha e da solidariedade. Em suma, o IBRAM conclui que o museu é lugar que conecta 

sensações, ideias e imagens em prol da iluminação dos valores essenciais para o ser 

humano. 

Cunha (2018, p. 3) alerta que "precisamos investir e proteger nossos museus e 

acervos para o benefício da ciência e da sociedade em todo o mundo [...] [há que se] 

cumprir os preceitos constitucionais para que os museus possam ser protegidos, 

preservados e difundidos". Resgatando os princípios encontrados na Constituição 

Brasileira (Carta Magna), o autor assinala que o patrimônio cultural brasileiro (os bens de 

natureza material e imaterial) é portador referencial da ação, da identidade e da memória 

de nossa sociedade. 

Gomes e Cazelli (2016, p. 4) observam que o museu se constitui como "um meio 

que propicia uma aproximação entre a sociedade e seu patrimônio cultural". O museu é 

"prática a serviço da vida". Mas como se pensa a qualidade dos serviços institucionais? 

Como os visitantes veem a organização?  

Apesar dos espaços de memória cultural vivenciarem constantes ameaças, é 

pertinente assinalar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou 

70 anos, inspirou e ainda hoje move a redação de diversos textos políticos legais pelo 

mundo contemplando também as áreas de informação no âmbito da Ciência da 

Informação e nos campos da Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. Diante dos 

argumentos apresentados e a política de austeridade fiscal (cortes e contingenciamentos 

no orçamento 2017-2018; abordagem neoliberal das políticas públicas), registra-se 
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hodiernamente que diversas entidades explanam repúdio ao incipiente apoio 

governamental à ciência, educação, tecnologia, cultura, lazer e desportos no pais.  

O objeto da pesquisa é o Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM), vinculado à 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), apresentando o olhar da comunidade de 

usuários dos seus serviços. A instituição, que completou 13 anos de existência em junho 

de 2018 e, conquistou o selo de 'museu registrado', tornou-se um dos 31 museus mineiros 

(dos 172 brasileiros) com essa certificação (UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 

FORA, 2018). 

 
O Registro de Museus é um instrumento da Política Nacional de Museus previsto 
pelo Estatuto de Museus (Lei 11.904/2009) e regulamentado pelo Decreto nº 
8.124/2013 e Resolução Normativa nº 1/2016, e visa criar mecanismos de coleta, 
análise e compartilhamento de informações sobre os museus brasileiros, com o 
propósito de aprimorar a qualidade de suas gestões e fortalecer as políticas 
públicas setoriais. Também intenciona estimular a formalização dos museus a 
partir do acompanhamento das dinâmicas de criação, fusão, incorporação, cisão 
ou extinção de museus (INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, 2018, p. 1).  

 
Assim, esse estudo foi desenvolvido nesse panorama e traz como problemática os 

múltiplos olhares sobre o constructo da qualidade através da seguinte questão: como os 

visitantes de espaços não formais de educação avaliam a qualidade da prestação de 

serviços que neles ocorre?  

O objetivo dessa pesquisa é avaliar a qualidade dos serviços prestados pelo 

MAMM segundo a expectativa e a percepção de seus usuários por meio da adaptação 

da métrica Servqual. O estudo visa identificar a percepção dos visitantes, analisando as 

determinantes da qualidade como apoio da abordagem teórico-metodológica Servqual, 

elencando cinco determinantes da qualidade, ou seja, as dimensões tangibilidade, 

confiabilidade, receptividade, garantia e empatia.  

A escala Servqual averigua as lacunas na qualidade de serviços e foi idealizada 

pelos pesquisadores Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985). A escolha da abordagem 

métrica Servqual deve-se aos relatos satisfatórios de diversos pesquisadores – Rebello 

(2004); Dlačić et al. (2014); Soares e Sousa (2015); Miguel (2017); Miguel e Silveira 

(2017) – validam esse instrumento em estudos organizacionais, bem como a flexibilidade 

e adaptabilidade da escala Servqual a avaliar um amplo rol de serviços. 
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A denominação Servqual sucede da junção dos prefixos ‘serv’, de serviços, e de 

‘qual’, qualidade. É um diagnóstico baseado em cinco construtos da qualidade e o 

posterior exame dos hiatos na condução dos serviços (Service Quality Gap Analysis). 

Trata-se de um norteador para aferir e captar o que se espera (deseja) de um serviço e 

o que se encontra em um serviço (real desempenho). Este trabalho encontra relevância 

e justificativa no âmbito da temática da qualidade institucional de espaços não formais de 

educação.  

Ao dirigir a avaliação a partir do olhar dos visitantes e a qualidade percebida dos 

serviços do MAMM, tangenciamos algumas motivações, tais como: a) acadêmica, que 

expressa ampliar o entendimento sobre a qualidade de serviços prestados na área 

museológica da Zona da Mata Mineira; b) científica, que visa contribuir como uma fonte 

de conhecimento sobre a qualidade e o processo de aprimoramento de espaços não 

formais e informais de aprendizagem; c) institucional, quando o mapeamento das 

expectativas e das percepções da comunidade visitante permitirá situar a política de 

atendimento; d) social, pois os resultados obtidos poderão reunir subsídios para 

melhorias e tomada de decisão com base na perspectiva da comunidade abordada.  

Esse 'durar na zona limite da memória' – olhar poético muriliano – soa harmônico 

com a nova corrente museológica, e conforme veremos a seguir, buscaram refletir sobre 

alguns desses limites, propondo desvincular, por exemplo, os museus da relação com o 

tempo, tarefa essa difícil para os museus de arte em geral, haja vista suas profundas 

ligações com a história da arte e sua cronologia. 

 
2 SÓ NÃO EXISTE O QUE NÃO PODE SER IMAGINADO' 

 

O termo 'museu' vem do latim "museum" que por vez originou-se da palavra grega 

"Mouseion" – designando o templo das musas (GASPAR, 1993). Relatos históricos 

contam que Ptolomeu I Sóter (366 - 283 a.C) atribuiu esse nome a uma sala do palácio 

em Alexandria, local em que se reuniam notáveis sábios e filósofos – assim, esse foi o 

primeiro estabelecimento cultural que recebeu o título de Museu. 

O International Council of Museums (ICOM) – Conselho Internacional de Museus 

– traz a explicação de que museu compreende toda instituição permanente, sem fins 
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lucrativos, aberta ao público, que adquire, conserva pesquisa e expõe coleções de 

objetos de caráter cultural ou científico, para fins de estudo, educação e entretenimento 

(ICOM,1971). 

Hallal e Muller (2016, p. 209) alegam que:  

 
Atualmente os museus não são somente espaços em que se guarda, conserva, 
expõe e comunica memórias, mas também instigam, despertam interesse e 
relativizam lembranças de forma a gerar novos questionamentos, proposições e 
representações a seus visitantes. Tornando o indivíduo parte integrante daquele 
espaço, fazendo com que o morador da localidade vivencie, através da educação 
patrimonial, a experiência do estranhamento e realize o turismo cidadão. 
 

Bourdieu e Darbel (2007) reconhecem que a recepção (dos museus e das obras 

de arte) depende de esquemas de percepção, de pensamento e de apreciação dos 

receptores, bem como apontam que há uma conexão entre a natureza e a qualidade das 

informações fornecidas e estrutura do público. Não obstante, os autores apontam que a 

arte moderna se afirma como uma arte de criação, rompendo com a unidade e instituindo 

uma pluralidade de visões.  

Já Gosling et al. (2016, p. 166) assinalam que “visitantes buscam uma experiência 

total, incluindo lazer, cultura, educação e interação social”. Destarte, as experiências dos 

visitantes tornam-se um conceito chave no marketing de patrimônios artísticos e culturais, 

uma vez que também a satisfação dos visitantes é muitas vezes determinada pela 

experiência global obtida. 

O verso poético de Murilo Mendes anuncia que "só não existe o que não pode ser 

imaginado" (1994, p. 142). Diante dessa passagem, apreendemos que o museu existe 

para dar ênfase ao que pode ser imaginado ou pensado, ganhando, assim, a consistência 

de realidade. O museu é uma instituição permanente, mas axiomaticamente, adjacente 

a uma série de artefatos atinentes a vida cultural, o lazer, a instrução, a fruição, as artes, 

a participação social, o progresso científico, conjuntamente a discussão da paz social, 

focalizando a qualidade dos serviços à luz do livre e pleno desenvolvimento da cidadania.  

2.1 'Tudo vive em transformação' 

 

O escopo do Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) da Universidade Federal de 

Juiz de Fora acompanha a necessidade institucionalmente constituída de ser excelência 
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nos campos de literatura, artes visuais e memória. O Museu tem um acervo bibliográfico, 

documental e de artes plásticas, - considerado o maior ingresso de arte internacional no 

país. A finalidade dessa instituição é criar a possibilidade de despertar a população para 

a leitura crítica da modernidade, contribuindo para a perpetuação e a construção da 

memória social e a valorização de Bens Culturais Musealizados (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 2016). 

O MAMM foi constituído em dezembro de 2005 para abrigar a coleção de artes 

visuais e o acervo bibliográfico do poeta juiz-forano Murilo Mendes (1901-1975). Essa 

coleção foi adquirida da família de Mendes para a UFJF pelo governo brasileiro em 1994 

conduzido pelo presidente Itamar Franco. O MAMM está instalado na edificação 

inaugurada em 1966 onde funcionou, ao longo de trinta e nove anos (até 2005) a reitoria 

da UFJF, transformando assim um espaço administrativo em um local de arte. O prédio 

foi projetado pelo arquiteto Décio Bracher, com ampla fachada de vidro e linhas 

modernas, que o tornam referência da arquitetura dos anos 1960 (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 2014, p. 1). 

 
A origem do MAMM [Museu Murilo Mendes] remete a 1976, quando, após o 
falecimento do poeta no verão de 1975, em Lisboa, sua viúva Maria da Saudade 
Cortesão Mendes doou sua biblioteca com 2.864 exemplares à universidade, que 
a abrigou no Centro de Divisão do Conhecimento até 1994, ano de celebração 
do termo de contrato de transferência para a universidade do acervo de artes 
visuais de Murilo, integrado por obras de artistas nacionais e estrangeiros. O 
desenvolvimento de estudos e ações científico-culturais acerca do ensino, 
pesquisa e extensão constitui a missão do MAMM, norteada nos princípios de 
preservação, conservação e divulgação dos acervos bibliográficos, documentais 
e de artes visuais alocados na instituição; de promoção do intercâmbio entre 
instituições congêneres no âmbito de sua missão; de publicações resultantes de 
pesquisas e projetos culturais; de incentivo às ações no campo da literatura e 
artes visuais; e de estabelecimento de políticas de valorização da memória 
literária juiz-forana (BRASIL, 2015, p. 1). 
 

O MAMM – vinculado à Pró-reitoria de Cultura, criada, em 2006, para o 

estabelecimento da política cultural no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora – 

tem localização privilegiada no centro do município de Juiz de Fora numa área constituída 

de aproximadamente 2.200 m², utiliza-se do princípio da planta livre, valorizando os 

elementos estruturais da obra, com vastos ambientes demarcados por iluminação natural 

que harmoniza o espaço interno com o espaço externo do museu, definido por amplo 
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jardim e elementos de estilo próprios da arquitetura da época de sua inauguração (1966). 

(MAMM, 2015; UFJF, 2014, 2016). 

 

Figura 1– MAMM localização geográfica e característica externa da edificação 

 

         Fonte: os autores, com base em ‘Museusbr’ (BRASIL, 2015). 

 
O Regimento Interno do MAMM conclama a vocação comprometida com 

programas, projetos e ações institucionais prioritariamente vinculados à vida e à obra do 

poeta Murilo Mendes. Assim sendo, o teor do Regimento Interno do museu não cede 

lugar ao entendimento de organização como um mero centro cultural no qual poderiam 

ser desenvolvidas atividades diversas e que, portanto, estariam destoantes da missão 

institucional nele contida. Assim, os preceitos do MAMM num viés interdisciplinar 

propõem a preservação, pesquisa e difusão da vida e obra de Murilo Mendes – poeta 

protagonista do século XX – bem como de outros temas correlatos. O quadro 1 destaca 

a missão, visão e alguns objetivos organizacionais: 

 

Quadro 1– Identidade organizacional do Museu de Arte Murilo Mendes 
Alinhamento organizacional do MAMM . 

Missão 
Ampliar o acesso da sociedade ao acervo de artes visuais e literário relacionado ao 
poeta Murilo Mendes, estimulando e desenvolvendo pesquisas e atividades científico-
culturais para preservar e difundir o pensamento muriliano . 

Visão 
Ser uma instituição museológica de excelência no âmbito da literatura, artes visuais e 
memória local e regional com foco em pesquisas e estudos sistemáticos sobre a 
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natureza e a obra do poeta Murilo Mendes. – sendo este contemporâneo – em 
consonância com a missão da UFJF. 

Alguns 
Objetivos  

Preservar, pesquisar e divulgar os acervos: bibliográfico, arquivístico e museológico 
que constituem os estoques informacionais; promover ações culturais prioritariamente 
no âmbito da literatura e das artes visuais. 

   Fonte: os autores com base em UFJF (2014, 2016) e MAMM (2015). 

 

A coleção de artes visuais, por sua importância no cenário nacional tem um público 

expressivo de visitantes nas exposições. Já o acervo bibliográfico e documental, por 

possuir caráter de especificidade, é referência para pesquisadores que estudam a obra 

de Murilo Mendes. Ainda assim, todo o acervo do museu oferece possibilidades de 

investigação científica, sendo incipiente o feedback dos pesquisadores e o número de 

pesquisas realizadas no espaço do MAMM. 

 
O acervo do MAMM [Museu Murilo Mendes] não se constitui somente pela 
coleção particular de Murilo Mendes, mas também pela aquisição de obras de 
artistas que conviveram com Murilo Mendes ou foram contemplados em sua 
produção literária. No entanto, há no acervo uma coleção peculiar que não se 
orientou por essa política de aquisição, formada por gravuras realizadas durante 
a ECO-92 – Congresso internacional promovido pela Organização das Nações 
Unidas. Nessa coleção encontram-se obras de Arcângelo Ianelli, Beatriz 
Milhazes, Carlos Vergara, Fernando de Szyszlo, Flávio Shiró, Jorge Tacla, Miguel 
Angel Rojas, Siron Franco e Tomie Ohtake, entre outros. Essas serigrafias foram 
distribuídas a instituições de arte e cultura do Brasil pelo Banco Bozano, 
Simonsen, em 2012 (ZAGO, 2017, p. 2-3). 

 
O MAMM possui área total do espaço de exposição de 448,06 m2, distribuídos em 

três galerias (Convergência, Retrato-relâmpago e Poliedro), Auditório e Biblioteca 

especializada (coleções Poliedro, Gilberto e Cosette de Alencar, Cleonice Rainho, 

Domervilly Nóbrega). O edifício (complexo arquitetônico com acessibilidade adaptada) 

composto por térreo, primeiro e segundo piso possuem linhas modernistas constituindo 

um marco na arquitetura local (UFJF, 2014, p.1). O modo de acesso entre eles se dá por 

meio de escada e/ou elevador.  

"Todas as formas ainda se encontram em esboço / Tudo vive em transformação: / 

Mas o universo marcha / Para a arquitetura perfeita" (MENDES, 1994, p. 410). Eis que a 

dialética muriliana nos ensina que tudo vive em mudança e, no pensamento 

contemporâneo – a nova museologia – concebe que as narrativas expositivas como um 

espaço de construção de significados no qual deverá ocorrer à interatividade com o 

público, despertando a atenção dos visitantes para as múltiplas funções que a ação 
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museológica se propõe. É, portanto, nesse sentido, que, sob a perspectiva 

interdisciplinar, se busca cada vez mais o ‘diálogo’ com os demais setores do MAMM, 

com vista à consolidação da prática expositiva. 

2.2 'Transformar-se ou não, eis o problema...' 

 

A qualidade vem sendo tema recorrente em diversos trabalhos nas últimas 

décadas e ainda continua em pauta como tópico essencial para o desenvolvimento 

sustentável. A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). No âmbito do quarto objetivo está a questão 

primordial da educação inclusiva e equitativa e de qualidade, que promova oportunidades 

de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

Miguel e Silveira (2017) chamam a atenção para o fato de um espaço não formal 

de educação ser propulsor da qualidade nos serviços de atendimento como condição 

para atração de reais ou potenciais visitantes (público alvo dos serviços). Desta forma, o 

percurso da qualidade de serviços se origina na concepção de que este atenda ou supere 

as expectativas dos consumidores (LOURENÇO; KNOP, 2011, p. 226).  

Em suma a qualidade em serviços é a capacidade que uma experiência ou 

qualquer outro fator tenha para satisfazer uma necessidade, resolver um problema ou 

fornecer benefícios a alguém (LAS CASAS, 2017). No entanto, não basta a instituição 

museológica fornecer apenas serviços com excelente qualidade, é necessário monitorar 

as percepções. 

Gosling et al. (2016, p. 166) afirmam que "nos Museus é perceptível que uma visita 

coerente e satisfatória é formada por diversos fatores, dos quais alguns podem ser 

controlados pelos gestores, mas outros não". Portanto, o serviço representa sentimento 

e a comunidade usuária pode ter ou não satisfação diante das expectativas criadas. 

Prontamente as expectativas dos clientes serão confirmadas (satisfação pessoal) quando 

as percepções satisfizerem as expectativas.  

Portanto, o serviço é julgado pelo cliente como sendo de qualidade pela soma do 

resultado esperado, pela aparência do prestador e suas habilidades interpessoais 

(HOFFMAN; BATESON, 2006). Esses pesquisadores argumentam que o importante é a 
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‘hora da verdade’, com esse momento é possível compreender o espaçamento entre as 

expectativas e as percepções que sensibilizam estruturalmente a ancoragem da 

qualidade. Assim, a definição mais popular da satisfação ou insatisfação da clientela 

apoia-se numa comparação do desejo e do real desempenho angariado pelo serviço.  

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) relatam que ‘qualidade percebida’ é uma 

apreciação global ou uma atitude associada à superioridade do serviço. Além disso, 

existe uma relação causal entre as dimensões da qualidade e a percepção de 

desempenho dos serviços. Deste modo, esses pesquisadores congregam cinco 

‘construtos’ – Tangibilidade, Confiabilidade, Receptividade, Garantia e Empatia – que 

determinam a qualidade em serviços. Essas dimensões são apontadas pelo modelo 

Servqual e foram detalhadas por Cook, Heath e Thompson (2000) da seguinte forma: 

 Tangibilidade (tangibles): facilidades e aparência física das instalações, 

pessoal e material de comunicação, equipamentos. 

 Confiabilidade/Credibilidade (reliability): habilidade em prestar o serviço 

prometido com precisão e confiança. 

 Receptividade (responsiveness): disposição para ajudar o visitante e 

fornecer um serviço com presteza e rapidez de resposta. 

 Garantia (assurance): cortesia e conhecimento do funcionário e sua 

habilidade em transmitir segurança. 

 Empatia (empathy): cuidado em ofertar atenção individualizada a clientela. 

Após análise de diversos modelos é essencial que o serviço encontre a ferramenta 

necessária para medir e avaliar a qualidade de seu serviço e a avaliação Servqual trará 

justamente o resultado a qual se propõe.  

A metodologia Servqual é uma escala de 22 pares de itens que mede percepções 

e expectativas do cliente perante um rol de assertivas norteadas a cinco dimensões da 

qualidade do serviço. A abordagem do modelo gap da qualidade será usada para projetar 

os dados coletados e classificar a qualidade dos serviços segundo a avaliação da 

comunidade usuária. 

A metodologia compreende uma métrica de ponderação, ou seja, constitui um 

modelo de avaliação que posiciona itens fundamentais e aderentes a fatores que 
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importam na qualidade dos serviços prestados. Portanto, é uma ferramenta de 

diagnóstico que revela as maiores forças e fraquezas de uma organização na área da 

qualidade dos serviços. 

"Transformar-se ou não, eis o problema" (MENDES, 1994, p. 410) é ‘achado’ da 

produção literária muriliana e reflete a ideia de modificabilidade do cognitivo dos seres. 

Ademais, a imagem institucional se estrutura pela confiabilidade, pelo compromisso de 

atendimento, pela garantia incondicional que fatalmente conduz à atração de uma 

comunidade usuária dos serviços de qualidade (MELLO et al., 2010). 

 
3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi realizada na área externa do Museu de Arte [Moderna] Murilo 

Mendes (MAMM) através de entrevista semiestruturada aplicada no período de 13 de 

maio a 13 de agosto de 2017, em alternados dias (com exceção das segundas-feiras e 

demais dias sem funcionamento), entre as 16h e 18h - após o visitante sair da edificação 

do MAMM.  

 
3.1 Procedimentos e instrumentos 

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa optou-se pelo questionário auto 

preenchido. A abordagem Servqual envolve a aplicação de questionários e o regaste de 

dados, assentado os construtos da qualidade como uma base teórica e metodológica.  

O método de procedimento Servqual situa 22 pares de afirmações, divididas nos 

constructos supramencionados entre a Importância (expectativa; desejo) e a Satisfação 

(desempenho, percepção). A composição das duas seções, uma de 22 itens sobre as 

expectativas dos clientes e outra também de 22 itens que mede as percepções do cliente, 

estrutura os resultados das duas seções em forma de comparação diante das 5 opções 

de respostas psicométrica Likert1. Para limitação das determinantes da qualidade, foi 

adotada a seguinte notação para as afirmativas (QUADRO 2):  

                                                           
1 A escala Likert consiste de uma série de afirmações que expressam uma atitude favorável ou desfavorável 
em relação ao conceito em estudo. Portanto, o “número de graus na escala em si tem espertado grande 
interesse da academia e [...] as escalas em si do tipo Likert carregam dois componentes: direção e 
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Quadro 2– Dimensão da qualidade e as assertivas métricas no painel Servqual 
Assertivas métricas na métrica Servqual 

 
T

a
n
g
ib

ili
d
a
d

e
 

Espaço e instalações físicas atraentes Tang1  

Equipamentos com aparência moderna Tang2  

Boa aparência dos funcionários Tang3 

Qualidade do ambiente (limpo, organizado e sinalizado) Tang4 

C
o
n
fi
a
b

ili
d
a

d
e

 Interesse em resolver as dúvidas dos visitantes Conf5  

Funcionários são bem treinados/qualificados Conf6 

Funcionários mostram disponibilidade Conf7  

Funcionários têm sincero interesse em sanar dúvidas Conf8 

A instituição cumpre os horários de atendimento Conf9 

R
e
c
e
p
ti
v
id

a
d

e
 

Atendimento imediato ao público/comunidade Rec10  

Informação correta pelos funcionários/monitores Rec11 

Funcionários sempre dispostos a ajudar o visitante Rec12  

Funcionários sempre livres para responder dúvidas Rec13  

G
a
ra

n
ti
a

 Funcionários cordiais com o público Gar14  

Funcionários com postura que inspira confiança Gar15  

Funcionários bem treinados para atender nas visitas Gar16  

Funcionários com conhecimento para responder para explicar conteúdos Gar17 

E
m

p
a
ti
a

 

Horário de funcionamento conveniente para todos Emp18  

Funcionários ofertam atenção individualizada ao visitante Emp19  

Tratamento das dúvidas do visitante como prioridade Emp20 

Funcionários carregam consigo os interesses do público Emp21 

Entendimento das necessidades específicas de seu público Emp22  

   Fonte: os autores com base em Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988). 

 

As questões de 01 a 22 correspondiam às expectativas do cliente e 22 itens 

espelhos correspondem às percepções do visitante, totalizando 44 itens, além de um 

espaço aberto para as sugestões ou reclamações. A escala do tipo Likert de cinco pontos 

sinaliza um parâmetro psicométrico de mensuração, sendo que 1 (um) representa uma 

total discordância do ‘utilizador do serviço’ e 5 (cinco) expressa uma total concordância.  

A abordagem Servqual, surgida perante uma concepção moderna do marketing, 

discorre que os clientes a cada dia exigem mais qualidade nas organizações prestadoras 

                                                           
intensidade” (LUCIAN; DORNELAS, p.163, 2015).  
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de serviços, e muitos estudos organizacionais reportam que ‘serviços’ somente podem 

ser ‘avaliados’ por quem de fato ‘os utiliza’. Daí o empenho das instituições em oferecer 

benefícios para satisfazer, superar as expectativas, surpreender e encantar seu público 

(BERRY; PARASURAMAN, 1992). 

O tratamento de dados deu-se através da disposição em tabelas (tabulação MS 

Excel), análise e interpretação das respostas fornecidas pelos entrevistados. Ao final do 

processo de coleta de dados, obtiveram-se 144 (96,00%) questionários aplicados válidos. 

Corroboram a análise somente os questionários que obtiveram "sim" ao item 'visitei e 

utilizei o atendimento/serviço do MAMM'. No que tange ao roteiro de entrevista, foram 

introduzidas questões para caracterização do perfil do respondente, tais como: gênero, 

faixa etária e domicílio. O grupo amostral constituído é não probabilístico e não 

intencional. 

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção apresenta e discute algumas perspectivas sobre as informações 

obtidas, distribuídas em três blocos de análise. Primeiramente, mostram-se as 

características gerais, sem pretender um estudo exaustivo. Na sequência, apresenta-se 

uma análise básica com a métrica Servqual. E no último bloco, resgatam-se opiniões dos 

entrevistados acerca da experiência com o serviço, enunciando um painel qualitativo da 

abordagem. 

4.1 Características gerais 

 

Do total de 144 respondentes, quanto ao gênero, 77(53,47%) se declararam do 

gênero feminino e 67(46,53%) do gênero masculino (TABELA 1).  
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Tabela 1 - Perfil social, 2017 (n = 144). 
Perfil / Gênero declarado Feminino Masculino 

F
a
ix

a
 

E
tá

ri
a

 < 25 44 57,14% 47 70,15% 

25 – 65 22 28,57% 13 19,40% 

> 65 11 14,29% 7 10,45% 

E
tn

ia
 

R
a
ç
a

 Branca 46 59,74% 49 73,13% 

Pardo/negro 28 36,36% 10 14,93% 

Outra 3 3,90% 8 11,94% 

E
s
ta

d

. 
C

iv
il

 Solteiro 40 51,95% 52 77,61% 

Casado (juntado) 29 37,66% 13 19,40% 

Outro 8 10,39% 2 2,99% 
 

Total n. 77 
 

n. 67 
 

   Fonte: dados da pesquisa, (2017). 

 
Quanto à faixa etária, 91 (63,19%) dos entrevistados estavam entre 18 e 25 anos 

e os demais 53 (36,81%) dos abordados, mais de 25 anos, conforme apresenta a Tabela 

1. No que se refere ao estado civil e etnia, a maioria dos respondentes se declara 

branco/branca 95 (65,97%) e solteiro/solteira 92 (63,89%).  

4.2 Servqual e a análise da importância e satisfação  

 

No que tange à expectativa (E) o 'espaço e instalações físicas atraentes', 141 

(97,92%) deram pontuação máxima. Com relação à satisfação (P), o item obteve 136 

respondentes (92,86%) que atribuíram valor máximo na percepção da atratividade do 

espaço e das instalações físicas (aspecto tangível). 

Analisando a média das cinco determinantes da qualidade em serviços, 

verificamos que a Importância/Expectativa (E) obteve uma pontuação variante entre 4,34 

e 4,79. Ao considerar a média das determinantes sobre o cenário da 

Satisfação/Percepção (P), verifica-se pouca variação escalar, ou seja, o desempenho 

auferiu avaliação média entre 3,75 e 4,27 em uma escala de cinco pontos. Para o cálculo 

das médias, as pontuações (de 1 a 5) de cada assertiva são somadas em suas relativas 

dimensões e depois divididas pelo número total de respondentes - tanto para a 

importância (E), quanto para a satisfação (P).  

A Tabela 2 apresenta a média da pontuação (em uma escala de 1 a 5) recebida 

perante os indicadores da qualidade de serviço, agrupados por dimensão: 
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Tabela 2 – Importância e satisfação por dimensão. 

Dimensões da 
qualidade  

Gap Importância (E) Gap Satisfação (P) Total 

Feminino Masculino Média Feminino Masculino Média |(P) - (E )| 

Tangibilidade 4,92 4,48 4,70 4,88 4,42 4,65 0,05 

Confiabilidade 4,83 4,74 4,79 4,12 4,41 4,27 0,52 

Receptividade 4,82 4,33 4,58 3,86 3,64 3,75 0,83 
Garantia 4,84 4,72 4,78 3,94 4,31 4,13 0,65 
Empatia 4,29 4,38 4,34 3,78 4,02 3,90 0,44 

  Fonte: elaborado pelos autores; dados da pesquisa (2017). 

 
Pode-se deduzir que o item com o menor gap na opinião dos respondentes foi 

relacionado aos aspectos tangíveis (4,65 -4,70= |0,05|). Aplicando-se o mesmo nexo às 

outras determinantes, observa-se que a maior lacuna está no construto relativo à 

Receptividade (|0,83|), entendida como “disposição para ajudar os clientes e prestar um 

serviço rápido [...]” (LAS CASAS, 2017, p. 215) que o prestador de serviços proporciona 

a sua clientela. 

A Receptividade obteve nessa pesquisa os menores índices de satisfação (3,75) 

e em ambos os gêneros (Fem. 3,86; Masc.3,64) esta condição é destacada. A Figura 2 

ilustra as proporções em termos dos gaps, assinando assim que quanto maior a lacuna 

maior é o distanciamento de um status de alta performance (excelência).  

 
Figura 2 – Gráfico dos gaps por dimensão da qualidade 

 
          Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 



ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n.3,  p.87-109, set./dez. 2018 

 
 

 

 
103 

Nota-se que o gap em Tangibilidade, Empatia e Confiabilidade apresenta menor 

lacuna. Berry (1996) esclarece que a confiabilidade é a dimensão do 'resultado' de um 

serviço; as demais dimensões seriam julgadas após o processo de desenvolvimento de 

serviços, dessa forma, entende-se que a dimensão confiabilidade é de culminante 

significado para as melhores práticas em gestão local e para a imagem organizacional.  

4.3 Registro e regaste de depoimentos 

 

Na composição desta pesquisa, incluiu-se um espaço para registro de 

depoimentos/opiniões sobre o museu. A seção aberta – de free elicitation – recebeu 28 

(19,44%) contribuições. Em geral, observou-se que as sensações de satisfação ou 

insatisfação remetem à ambiência, não obstante as queixas e experiências focarem a 

questão do acervo, tal como os registros a seguir: 

 
O museu é educativo e tem informações. É um local com exposições temporárias. 
Um local pequeno, mas adequado. Um bonito prédio com boa localização, bem 
central. Todas as vezes que visitei o MAMM tive experiências ótimas. Se a 
pessoa se interessa por arte contemporânea, não deixe de visitar (Entrevistad@ 
A).  
 
O Museu é pequeno se comparado à grandes museus de Rio e São Paulo porém 
seu acervo é extremamente valioso, vale a pena a visita. A equipe que 
acompanha [as visitas] é muito atenciosa e complementa com informações sobre 
as obras e os artistas. O espaço possui um acervo de obras de arte moderna 
muito expressivo. Sempre podemos encontrar alguma exposição montada, várias 
vezes no ano (Entrevistad@ B). 

 
No que se refere à percepção social sobre o poeta Murilo Mendes nove 

respondentes (32,14%) utilizaram o espaço para reportar que o espaço museológico 

desperta o interesse para a literatura, constituindo-se o museu um pilar de expressão 

linguística, letramento e inclusão social. 

 
Recomendo outros visitantes a conhecer a sala onde ficam as exposições com 
objetos, quadros do acervo pessoal do Murilo Mendes. É bem bacana, chega a 
ser interessante, mas nada muito imperdível. Senti falta de um maior 
acompanhamento por parte dos funcionários. A recepção é muito boa, mas faltou 
interação (Entrevistad@ C).  

 
O Museu de Arte Moderna Murilo Mendes, na opinião de um entrevistado, 

possibilita "acessibilidade e sem barreiras físicas, mentais, sensoriais, intelectuais ou 
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sociais [...] para contemplar a arte contemporânea". Esse olhar sobre o museu parece, 

assim, adentrar no painel da Receptividade, envolvendo itens de boa vontade, 

atendimento com presteza e disposição para tirar dúvidas, como frisa o entrevista@ “D”: 

 
Um dos principais museus da cidade, infelizmente não possui muitas obras. O 
museu conta com um acervo modesto, mas interessante, a infraestrutura do 
prédio é muito boa! Arejado, bem iluminado, e acessível. Mas o atendimento 
deixou a desejar, afinal o pessoal estava aflito para o fechamento e não atendeu 
tão bem, tendo má vontade em prestar informação sobre a biblioteca do espaço 
(Entrevistad@ D).  
 

No que tange às apreciações sobre ‒ confiabilidade, garantia e receptividade ‒ 

surgiram em poucos trechos e não adentram em pontos cruciais de análise; todavia, a 

questão de ações sensoriais é destacada e apontada como desejo para que gestores da 

instituição alavanquem o processo de desenvolvimento de serviços.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi realizado como foco investigar a qualidade dos serviços prestados 

pelo Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) a partir do olhar da comunidade usuária e 

tal abordagem remete a um contexto mais auspicioso, pois direciona a avaliação das 

percepções e expectativas de quem realmente utiliza os serviços.  

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a qualidade dos serviços prestados em um 

espaço não formal de educação, considerando as percepções e as expectativas sobre 

os serviços prestados pelo MAMM. Optando-se por simplificar as múltiplas facetas 

circunjacentes à avaliação de serviços, adotou-se a abordagem teórico-metodológica 

Servqual – uma métrica para avaliação da qualidade em serviços amplamente validada 

por diversas pesquisas.  

A fundamentação teórico-metodológica do presente diagnóstico assinala estreita 

relação com administração e processo de desenvolvimento de serviços, satisfação dos 

clientes, qualidade e sua avaliação, utilizando os preceitos da métrica Servqual. No que 

tange ao método Servqual, com as devidas adaptações, sua aplicação nesta pesquisa 

revelou-se como abordagem viável para se avaliar a qualidade a partir das percepções e 

expectativas dos visitantes de espaços museais.  
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E, pelo olhar dos visitantes, averiguou-se a arquitetura dos serviços. O método 

escolhido para estudo apresenta certas limitações, a saber: a faixa etária estabelecida 

(18 ou mais anos), os distintos serviços (setores biblioteca, hemeroteca e informação; 

museológica; difusão cultural e a educativa), o horário e o período de sondagem. Diante 

desse painel, outras carências podem ser destacadas: a) necessidade de efetivação do 

Programa de Segurança, conforme prevê a Lei nº 11.904 (BRASIL, 2009); b) necessidade 

de revisão do sistema de segurança, considerando a obsolescência de alguns 

equipamentos e dispositivos de segurança como: sensores de fumaça, detectores de 

presença e câmeras; c) necessidade de revisão da sinalização interna, em especial no 

que se refere às rotas de escape e evacuação do prédio em hipótese de sinistros; e d) 

necessidade de implantar sinalização externa, alusiva ao MAMM, no perímetro urbano 

da cidade. 

A dialética de Murilo Mendes nos ensina que tudo vive em ‘transformação’. Essa 

diretriz deve nortear a construção do Novo Plano Museológico. A receptividade vista 

como capacidade de respostas da instituição para solucionar dúvidas e anseios de seus 

visitantes foi um aspecto relevante que sobressaiu negativamente (-0,83) entre as demais 

determinantes da qualidade em serviços. A despeito dessa resultante ficou evidenciado 

que os respondentes consideram que a ambiência poderia desencadear melhor envoltura 

emocional com informações e os sentidos, como num apontamento da filosofia 

schopenhaueriana, que remete à ética da compaixão – contexto provavelmente inerente 

ao aspecto de visitação.  

No geral, os resultados mostram as possibilidades de aprimoramento das 

dimensões da qualidade Servqual que podem ser mais bem exploradas. Como 

continuidade dos trabalhos, sugere-se avaliar o nível efetivo de satisfação dos clientes 

com apoio da métrica Servqual ou alguma de suas variações (Tourqual, Histoqual, 

Pakserv). Da mesma forma, identificar o tipo de ação com maior impacto na percepção 

dos clientes poderá surtir um melhor desempenho institucional. Entende-se que os gaps 

da qualidade em serviços apresentam oportunidades de estudos. 

A partir das conclusões expostas, algumas opções para pesquisas vindouras 

poderão associar o método Servqual a outras abordagens metodológicas qualitativas, 
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algo que começou a ser desenhado neste estudo, porém, pouco desenvolvido diante da 

prática metodológica adotada. Ademais, o espaço museológico também adentra nos 

ODS da ONU para o milênio e, assim, deve ser um território premiado e transformado 

pelo ensejo da qualidade em serviços. 
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RESUMO  
Nas últimas décadas, o Brasil tornou-se um país que, apesar das suas deficiências 
sociais e econômicas, conseguiu avançar e usar seus recursos para expandir e aumentar 
sua presença na esfera internacional. O delineamento de políticas públicas de ciência, 
tecnologia e inovação tem influenciado, sobretudo, a promoção da pesquisa científica, o 
desenvolvimento tecnológico e os processos de democratização do acesso e 
internacionalização da educação superior brasileira. Entretanto, o conhecimento acerca 
da repercussão dessas políticas nas universidades brasileiras ainda é uma lacuna a ser 
preenchida. Nesse contexto, apresenta-se um estudo cientométrico cujo objetivo é 
analisar o impacto de três políticas públicas (Programa de Apoio aos Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, Programa Ciência sem 
Fronteiras e Lei de Inovação Tecnológica de 2004) na atividade de pesquisa do sistema 
universitário brasileiro, entre os anos 2003-2015. Por se tratar de um sistema 
heterogêneo, diversificado e segmentado, detalha-se no caso das 63 universidades 
federais. Para desenvolver o estudo, as políticas mencionadas foram analisadas para 
identificar seus objetivos e definir seus pontos comuns. Em seguida, elaborou-se um 
quadro analítico que permitiu delimitar três dimensões da atividade científica: 
CRESCIMENTO, QUALIDADE e INTERNACIONALIZAÇÃO. Para operacionalização, 
construiu-se uma matriz de indicadores de entradas (inputs) e saídas (outputs). Utilizando 
fontes de informação oficiais e bases de dados bibliográficas, em cada uma das 
dimensões abordadas, as variáveis mais relevantes foram identificadas por meio de 
testes estatísticos descritivos e multivariados. Embora a principal contribuição desta tese 
seja o desenvolvimento conceitual e metodológico, os resultados permitem observar que 
o crescimento e a intensidade da atividade das universidades federais, no período 
estudado, tem sido exponencial (em termos de número de alunos, bolsas de pesquisa, 
corpo docente, novas instituições criadas), bem como sua produção científica e 
tecnológica (publicações e patentes). Quanto à qualidade, observou-se que está 
crescendo, especialmente em quanto à formação de recursos humanos, mas não tanto 
na produção cientifica. Por outro lado, o notável impulso à internacionalização também 
teve resultados positivos em diferentes aspectos, como na colaboração científica com 
centros estrangeiros. Esses resultados mostram que o Brasil, e especialmente as 
universidades federais, fizeram um esforço importante para melhorar e atualizar o 
sistema universitário que está começando a dar frutos.  
 
Palavras-chave: avaliação científica. Avaliação institucional. Bibliometria. Cienciometria. 
Colaboração científica. Políticas públicas. Sistema universitário brasileiro.  
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ABSTRACT 
In recent decades, Brazil has become a country that, despite its social and economic 
deficiencies, has managed to advance and use its resources to expand and increase its 
presence on the international scene. The delineation of public policies for science, 
technology and innovation have mainly influenced the promotion of scientific research, 
technological development and the processes of democratization of access and 
internationalization of Brazilian higher education. However, knowledge about the effect of 
these policies on Brazilian universities is still a gap to be filled. In this context, a 
scientiometric study is presented whose objective is to analyze the impact of three public 
policies (Program to Support the Restructuring and Expansion Plans of Federal 
Universities, Science without Borders Program and Technological Innovation Law of 
2004) in the research activity of the Brazilian university system, between the years 2003-
2015. As it is a heterogeneous, diversified and segmented system, the case of the 63 
federal universities is detailed. To develop the study, the mentioned policies were 
analyzed to identify their objectives and define their common points. Subsequently, an 
analytical framework was developed to define three dimensions of scientific activity: 
GROWTH, QUALITY and INTERNATIONALIZATION. For operationalization, a matrix of 
input and output indicators was constructed. Using official sources of information and 
bibliographic databases, the most relevant variables were identified in each of the 
dimensions studied by descriptive and multivariate statistical tests. Although the main 
contribution of this thesis is the conceptual and methodological development, the results 
allow us to observe that the growth and intensity of the activity of federal universities, in 
the period studied, has been exponential (in terms of number of students, research 
scholarships, faculty, new institutions created) as well as their scientific and technological 
production (publications and patents). As for quality, it was observed that it is growing, 
especially in terms of human resource training, but not so much in scientific production. 
On the other hand, the notable impulse to internationalization has also had positive results 
in different aspects, such as scientific collaboration with foreign centers. These results 
show that Brazil, and especially the federal universities, have made an important effort to 
improve and update the university system that is beginning to give results. 
 
Keywords: scientometrics. Bibliometrics. Scientific evaluation. Institutional evaluation.  
Public policies. Brazilian university system. Scientific collaboration. 
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RESUMEN 
En las últimas décadas, Brasil se ha convertido en un país que, a pesar de sus 
deficiencias sociales y económicas, ha logrado avanzar y utilizar sus recursos para 
expandir y aumentar su presencia en el escenario internacional. El delineamiento de 
políticas públicas para la ciencia, tecnología e innovación han influido sobre todo en la 
promoción de la investigación científica, en el desarrollo tecnológico y en los procesos de 
democratización de acceso y de internacionalización de la educación superior brasileña. 
Sin embargo, el conocimiento sobre el efecto de estas políticas en las universidades 
brasileñas es todavía un hueco por rellenar. En este contexto, se presenta un estudio cie 
cienciométrico cuyo objetivo es analizar el impacto de tres políticas públicas (Programa 
de Apoyo a los Planes de Reestructuración y Expansión de Universidades Federales, 
Programa Ciencia sin Fronteras y Ley de Innovación Tecnológica de 2004) en la actividad 
investigadora del sistema universitario brasileño, entre los años 2003-2015. Al tratarse 
de un sistema heterogéneo, diversificado y segmentado, se detalla el caso de las 63 
universidades federales. Para desarrollar el estudio, se analizaron las políticas 
mencionadas para identificar sus objetivos y definir sus puntos en común. 
Posteriormente, se desarrolló un marco analítico que permitió delimitar tres dimensiones 
de la actividad científica: CRECIMIENTO, CALIDAD e INTERNACIONALIZACIÓN. Para 
la operacionalización, se construyó una matriz de indicadores de insumos (inputs) y 
resultados (outputs). Utilizando fuentes oficiales de información y bases de datos 
bibliográficas, en cada una de las dimensiones abordadas se identificaron las variables 
más relevantes mediante pruebas estadísticas descriptivas y multivariadas. Si bien el 
principal aporte de esta tesis es el desarrollo conceptual y metodológico, los resultados 
permiten observar que el crecimiento y la intensidad de la actividad de las universidades 
federales, en el período estudiado, ha sido exponencial (en términos de número de 
estudiantes, becas de investigación, profesorado, nuevas instituciones creadas) así como 
de su producción científica y tecnológica (publicaciones y patentes). En cuanto a la 
calidad, se observó que está creciendo, especialmente en términos de formación de 
recursos humanos, pero no tanto en la producción científica. Por otro lado, el notable 
impulso a la internacionalización también ha tenido resultados positivos en diferentes 
aspectos, como en la colaboración científica con centros extranjeros. Estos resultados 
muestran que Brasil, y especialmente las universidades federales, han hecho un esfuerzo 
importante para mejorar y actualizar el sistema universitario que está empezando a dar 
sus frutos. 
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