
Editorial 
 
Dedicamos ao Dr. Aldo de Albuquerque Barreto (UFRJ) este número da Revista 
Analisando em Ciência da Informação (RACIn), que faleceu em fevereiro de 2018. 
Seu legado à Ciência da Informação é inquestionável: na docência, no estímulo pela 
produção acadêmica por meio da Revista DataGramaZero, na formação de 
pesquisadores por meio das orientações de dissertações e de teses e nas diversas 
atividades administrativas exercidas. Sua vasta produção e contribuição para a 
Ciência da Informação o destacou como "único pesquisador sênior do CNPq [...] em 
caráter vitalício"1. Em seu reconhecimento, a RACIn lança o v. 6, n. 1 sob o título: 
"Homenagem a Aldo Barreto". 
 
"Marketing, difusão, ação e mediação cultural em arquivos públicos" trata-se de 
pesquisa realizada por Gláucia Aparecida Vaz e Renato Pinto Venâncio. Os autores 
atentaram para o uso de instrumentos de difusão cultural nos arquivos públicos no 
intuito de divulgar e promover a aproximação dessas instituições e seus usuários. 
Realizando revisão da literatura, apresentam a contribuição social e cultural na 
promoção e acesso de tais arquivos. Desse modo, defendem o estreitamento entre os 
serviços de referência e os processos de descrição documental, visando aprimorar e 
estreitar os instrumentos de pesquisa aos anseios e necessidades de quem deles se 
utilizam. Reforçando a relevância dessa investigação, apresentam algumas ações 
educativas realizadas em três arquivos públicos, localizados em Belo Horizonte e 
outros dois em São Paulo. Concluem que os arquivos tem potencial no âmbito da 
educação patrimonial se trabalhados em tenra idade, possibilitando "às gerações 
futuras, pesquisadores melhores preparados para encarar o processo de busca de 
informação e de construção de conhecimento". 
 
Wellington da Silva Gomes e Marynice de Medeiros Matos Autran investigaram 
acerca da produção científica sobre os temas "ICA-AtoM" e "Archivematica" no 
período de 2010 a 2017 na Base de Dados de Periódicos em Ciência da Informação 
(BRAPCI). Para tanto, utilizaram da bibliometria e, desse modo, basearam-se numa 
análise de cunho quantitativo. Constataram que num universo de 57 revistas 
científicas, 17.977 artigos e 2.489 comunicações apresentadas em eventos 
pertencentes ao escopo da BRAPCI, apenas houve a recuperação de oito documentos 
com os descritores "ICA-AtoM" e "Archivematica". De fato, corroborando com os 
autores, os resultados demonstram que há um vasto campo de pesquisa acerca da 
Arquivologia no âmbito do gerenciamento da informação de softwares livres no 
ambiente digital. 
 
Mais uma vez, o Editorial da Revista Analisando em Ciência da Informação (RACIn) 
deseja a todos uma proveitosa leitura!  
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