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RESUMO 
 
 
 
 

Este trabalho tem como tema a visibilidade do profissional de Arquivologia no 
mercado de trabalho, abordando a relação entre formação acadêmica e os nichos de 
mercado que existem para o profissional Arquivista. O objetivo é identificar e 
descrever o perfil profissional, e se encontrou que na verdade não existe um único 
perfil, constatando-se uma pluralidade que varia segundo o contexto de trabalho 
onde o Arquivista atua. Tem como objetivo geral foi o de atualizar este perfil, através 
de um estudo sobre o mercado de trabalho, suas competências e habilidades que 
são requeridas. Ao final se entende que há competências básicas, que já devem ser 
desenvolvidas na formação, mas que há ainda várias competências que estão 
relacionadas a organização onde o profissional atua trabalhando e também em 
relação às novas tecnologias que se desenvolvem na área da Informação, a qual a 
Arquivologia está também ligada.  
 
 
 
 
Palavras-chave: Arquivologia. Profissão. Mercado de Trabalho.  
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1 INTRODUÇÃO  

Pretende-se apresentar neste trabalho de conclusão de curso, a visibilidade 

do arquivista em seu contexto profissional e acadêmico ,mostrando suas principais 

características deste perfil. 

 

1.1 TEMA 

O tema deste projeto  é a visibilidade do profissional de Arquivologia no 

mercado de trabalho, especialmente para os  jovens, que ingressantes na carreira 

sem conhecer bem este perfil requerido. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

O problema da pesquisa é o de identificar ,coletar e analisar informações 

sobre perfil do profissional de Arquivologia para  possibilitar uma melhor adequação 

de sua atuação no mercado de trabalho.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 Com a globalização dos mercados mundiais verificaram-se avanços 

tecnológicos de forma especialmente ampliada na área de informação e de 

comunicações. Este quadro permitiu o aumento em escala infinita da produção de 
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documentos que precisam ser guardados. 

As empresas estão enfrentando obstáculos de diferentes ordens na guarda 

destes documentos que são produzidos diariamente em grande quantidade.  

Em algumas instituições a massa documental cresce assustadoramente e se 

registram perdas de documentos, alguns sem a mínima chance de serem 

reencontrados, o que implica em prejuízo para a instituição.  

Os arquivos públicos são instituições que guardam boa parte da 

documentação da administração, e é visto como celeiro da história. Mesmo a frente 

do funcionamento dos serviços desta instituição é preciso compreender como seus 

serviços são disponibilizados. 

Desta forma o principal problema das organizações no que respeita a gestão 

de arquivos é o de identificar as dificuldades dos usuários em relação aos serviços 

oferecidos pelo arquivo. Esse trabalho tem como principal questionamento 

compreender e responder se habilidades que são requeridas do profissional 

Arquivista  satisfazem  os mercado de trabalho.    

Entende-se que a instituição precisa prestar bons serviços para atrair e 

conquistar novos usuários. Esses serviços podem ser disponibilizados por um 

arquivista que é o profissional capacitado para atuar no arquivo junto com outros de 

áreas afins, no trabalho de gestão de documentos.  

Normalmente os profissionais de arquivo são questionados sobre a 

profissão, e por falta de informação adequada sobre seu perfil e atuação acontecem 

algumas perguntas constrangedoras sobre as áreas, e o mercado de trabalho. 

 Assim, o estudo se justifica como uma contribuição ao problema da 



12 

 

adequação dos Arquivistas ao mercado de trabalho, considerando a capacitação e 

habilidades requeridas atualmente. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral  

Analise e atualizar o perfil do Arquivista para ingresso no mercado de 

trabalho. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar um conjunto de características exigidas pelo mercado para o 

ingresso do profissional de Arquivo em organizações  púbicas; 

2. Estabelecer alguns problemas que atuam na formação acadêmica do 

Arquivista; 

3. Estudar as mudanças no perfil profissional em face das novas tecnologias de 

Informação e Comunicação e do crescimento da massa de dados e 

documentos promovida pelo uso do computador e da Internet; 

4. Identificar as principais competências do profissional de Arquivo que são 

requeridas pela demanda do mercado de trabalho na área públicas. 
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1.5 Delimitação metodológica da pesquisa  

 No contexto teórico foram consideradas fontes como livros, artigos 

publicados em meio comum e digital, documentos. Quanto ao objetivo pode-se 

classificar a pesquisa como exploratória, pois busca conhecimento em relação ao 

problema exposto. 

A abordagem da pesquisa pode ser considerada basicamente qualitativa, em 

virtude de procurar mostrar como as Instituições levam em consideração a estas 

questões. 

A pesquisa qualitativa possibilita o registro de dados que não podem ser 

quantificados, como valores, atitudes, opiniões, experiências, aspirações, entre 

outros.  Segundo Thiollent (1994): 

A abordagem qualitativa extrapola os números e não restringe a 
realidade social ao que pode ser observado e quantificado apenas. 
Além de tratar-se de uma opção do investigador, a abordagem 
qualitativa justifica-se por ser uma forma adequada, para entender a 
natureza do fenômeno social, que caminha para o universo de 
significações, motivos, aspirações, crenças e valores. (THIOLLENT, 
1994, p. 45). 

A pesquisa de campo tem caráter qualitativo com a contribuição de alguns 

dados quantitativos, e objetiva caracterizar as tendências do profissional da área de 

arquivo atuante no mercado, através do mapeamento do uso das estratégias 

mercadológicas para estes profissionais.  

Serão coletadas algumas oportunidades de trabalhos (em concursos 

públicos), que estão com as descrições exata do que um profissional de Arquivologia 
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em site de oportunidade de trabalho on-line e de concursos públicos. 
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2. A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E  A  ARQUIVOLOGIA NO BRASIL  

2.1 ARQUIVÍSTICA E GESTÃO DE DOCUMENTOS  

O conceito de gestão da informação é importante para compreender os 

processos e as atividades que identificam, classificam, processam e guardam as 

informações que se quer preservar. A gestão da informação inclui, ainda a 

disseminação das informações em vários modos, formatos e apresentações.   

A metodologia Gerir é a mais moderna tecnologia de gestão de informações, 

cuja finalidade é a de disponibilizar o acesso à informações e conhecimento 

acumulado com atenuação da complexidade das atividades de busca e dos riscos 

operacionais que essa busca implica. 

Trata-se de uma metodologia especialmente indicada para tratar de 

documentos e informações em sistema de Governança Corporativa, e se apresenta 

como um sistema de normas que desenvolve e acompanha processos de trabalho, 

identificando os riscos operacionais e fornecendo informações sobre estes riscos. 

Pode ser aplicada tanto à Gestão da Informação como também a Gestão do 

Conhecimento entende-se por  refere-se à criação, identificação, integração, 

recuperação, compartilhamento e utilização do conhecimento dentro da empresa 

(Knowledge Management), e a Gestão de Documentos em meio físico (papel) ou 

eletrônico. 

A arquivística pode ser conceituada como uma disciplina que objetiva o 

conhecimento e classificação dos arquivos e abrange um conjunto de teorias 
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métodos e técnicas que devem ser observados na organização, desenvolvimento e 

processamento dos arquivos de informações e conhecimentos (Dicionário de 

Terminologia Arquivística, 1996). 

A realidade da gestão é que a evolução do conceito de arquiviística está 

ligada a quebra de identidade entre arquivo e documentos, pois atualmente se 

valoriza mais o conteúdo de informações do documento. Entende-se com 

documento uma unidade de registro de informações qualquer que seja o suporte ou 

formato (Dicionário de Terminologia Arquivística, 1996) 

Assim para Lopes (1996) os arquivos devem ser vistos como informações 

reunidas em acervo, dado que estes se compõem de informação orgânicas originais 

que estão contidas em  

(...) documentos registrados em suporte convencional (atômicos) ou 
em suportes que permitam a gravação eletrônica, mensurável pela 
sua ordem binária (bits); e produzidos ou recebidos por pessoa física 
ou jurídica, decorrentes do desenvolvimento de suas atividades, 
sejam elas de caráter administrativo, técnico ou científico, 
independentemente de suas idades e valores intrínsecos. (LOPES, 
1996, P. 32) 

A organicidade da informação é que abriga a relação entre informação e 

destinatários (pessoas ou organizações). Essa originalidade segundo Garcia e 

Junior (2002) indica também a exclusividade que suporta a idéia de informação 

específica. 

A informação arquivística, ou seja, a informação orgânica e registrada tem 

ainda como peculiaridade a sua capacidade de ser avaliada em termos de idade e 

de utilização. (GARCIA , JUNIOR, 2002). 
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Tanto a gestão da informação quanto a arquivística tem em comum o fato de 

que ambas são atividades de suporte a tomada de decisões pelas pessoas que a 

consultam ou detém. 

O documento arquivístico é uma definição especifica, e diz respeito aquelas 

informações que são produzidas por alguém no exercício de suas funções e 

atividades; ou, por uma organização sendo conceituados como registros de 

informação que independem da sua natureza podendo ser inclusive registros 

magnéticos ou óticos que são guardados e mantidos por interessados no seu 

conteúdo. (ROCHA ET AL, 2004). 

Rocha et al (2004) oferecem também uma série de outros conceitos 

importantes reunidos no Quadro 1 apresentado. 

 
Quadro 1. Conceituação de elementos do arquivo 

 

 
ELEMENTO 

 
CONCEITO 

Documento de 
arquivo 

 

 
Informação registrada, independente da forma ou do suporte, 
produzida ou recebida no decorrer das atividades de uma 
instituição ou pessoa, dotada de organicidade, que possui 
elementos constitutivos suficientes para servir de prova dessas 
atividades. Tais elementos são: Suporte: base física do documento; 
Forma: textual, iconográfico, sonoro; cor, tamanho e tipo de letra, 
data, local, assinatura, destinatário, logomarca, selo, carimbo e 
outros; Anotações: urgente, arquive-se, ciente e outros; 

Contexto jurídico 
administrativo 

 
Leis, normas, regimentos, regulamentos, estrutura organizacional 
etc. relativos à instituição criadora do documento. 

Contexto 
documentário 

 
Regras de workflow, código de classificação, temporalidade, 
assunto e outros. 

Documento 
Eletrônico 

 
Documento em meio eletrônico, com um formato digital, 
processado por computador. 

Documento 
arquivístico 

 
Documento arquivístico processado por um computador. 
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eletrônico No caso dos documentos eletrônicos, além dos elementos citados 
acima, apresentam-se também: Forma: links, nome do originador 
(e-mail), assinatura digital, certificado da assinatura digital e outros. 
Anotações: data, hora e local da transmissão; indicação de anexos 
e outros. Contexto: contexto tecnológico (hardware e software). 

 
Fonte: Rocha et al. 2002. 

 
  

 A Arquivística é rica em formas de apresentação de documentos e 

informações. Conhecer alguns termos e aspectos ligados à Gestão da informação 

pode ser útil ao profissional, uma vez que se requer do Arquivista atualmente que ele 

desempenhe sua função em meio digital e eletrônico, onde a forma de manipulação, 

disseminação e guarda foi ampliada com relação aos processos tradicionais.  

O conhecimento de leis e normas também é imprescindível ao profissional 

de Arquivo, uma vez que ele está lidando com sistemas de valores sociais que se 

agrupam em certas áreas, como o Direito. 

A gestão de documentos permite que se tenha um código de classificação e 

uma tabela de temporalidade que orienta a atividade-meio da Administração Pública, 

por exemplo. Esta é uma área de conhecimento arquivístico específica, pois os 

documentos da Administração Púbica hoje estão sob a exigência do Princípio da 

Transparência Pública, e precisam estar disponíveis em tempo quase real para que 

se cumpra a exigência. 

Esta condição dos dados implica em uma prática específica para o 

Arquivista, pois conforme explicou Lopes (1997) os procedimentos de classificação 

tem repercussões sobre a forma como se trata das informações.  

A classificação permite já uma avaliação profunda dos conteúdos, de modo 

que a atividade de arquivística possa alcançar os objetivos estratégicos e manter 
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informações essenciais e obrigatórias à disposição dos usuários de um sistema 

público. 

  

2.2  INFORMAÇÃO COMO OBJETO DE TRABALHO 

O primeiro processo de trabalho na gestão das informações é com o arquivo. 

O arquivo exige uma classificação dos documentos. 

Segundo Rousseau e Couture (1998) a análise classificatória dos arquivos 

correntes permitem recuperar informações de forma rápida e fácil, o que significa 

racionalizar a guarda e conservação dos documentos. 

Herrera ( Calderon, Cornelsen, Pavezi e Lopes, 2004) se referiu a 

classificação das informações como uma dimensão intelectual do trabalho de 

arquivo, que implica na separação de um conjunto de elementos, definindo suas 

classes, de modo que eles possam ser integrados dentro de uma totalidade, e não 

se  apresentem como uma quantidade desconectada uns dos outros.  

Inojosa (1991) definiu a avaliação como um processo, em que os 

documentos são avaliados para se definir seu destino, segundo os valores que 

forem atribuídos a estes, levando a um resultado de criação de um instrumento 

básico para gerenciamento dos documentos e do arquivo como um todo, permitindo 

que as informações sejam distinguidas entre informação não necessária e 

informações essenciais. Esta avaliação permite também a racionalização e 

aproveitamento dos espaços de armazenamento.  

Para Lopes (1997) a construção de uma tabela de temporalidade produz 

uma classificação, além de ser um procedimento avaliativo e descrito que está 
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ligado ao valor das informações.  Para o autor as operações de natureza intelectual 

são descritivas e isso dificultaria a separação da descrição dos dois outros 

procedimentos na prática.  

Destacou ainda que “dentro da perspectiva da arquivística integrada, a 

descrição começa no processo de classificação, continua na avaliação e se 

aprofunda nos instrumentos de busca mais específica”. (Lopes 1996, p. 161) 

Nesse mesmo sentido, Garcia e Júnior (2002) entendem que um programa 

descritivo se inicia com a classificação, como um primeiro nível do processo de 

arquivo (panos, quadros classificatórios). Enquanto a avaliação pertence a um 

segundo nível (tabelas de temporalidade), e o terceiro nível seriam os arquivos 

permanentes (guias e inventários). 
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3 O PROFISSIONAL ARQUIVISTA  

3.1 A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA  

 Conforme dados do CONARQ (2015) existem 16 faculdades que oferecem 

curso de Arquivologia no Brasil, como mostrado no Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 2. Universidades que oferecem curso de Arquivologia no Brasil 

Sigla Faculdades Endereço eletrônico  

UFSM Universidade Federal de Santa Maria   http://w3.ufsm.br/arquivologia/ 

UFF Universidade Federal Fluminense  http://www.uff.br/iacs/site/grad_arquiv.html 

UNIRIO 
Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro 

http://www2.unirio.br/unirio/cchs/arquivologia 

UNB Universidade de Brasília 
http://www.unb.br/aluno_de_graduacao/curso

s/arquivologia 

UFBA Universidade Federal da Bahia  https://www.ufba.br/cursos/arquivologia 

UEL Universidade Estadual de Londrina  http://www.uel.br/ceca/cin/ 

UFES 
Universidade Federal do Espírito 
Santo 

http://www.ccje.ufes.br/dci/ 

UFRGS 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul  

http://www.ufrgs.br/arquivologia/institucional/
doc.php?u=/principal 

UNESP/ 
MARÍLIA 

Universidade Estadual Paulista 
http://www.marilia.unesp.br/#!/graduacao/cur

sos/arquivologia/ 

UEPB Universidade Estadual da Paraíba http://arquivologiauepb.com.br 

FURG Universidade Federal do Rio Grande http://www.arquivologia.furg.br 

UFMG 
Universidade Federal de Minas 
Gerais 

http://www.eci.ufmg.br/ensino/arquivologia 

UFPB Universidade Federal da Paraíba  
http://dci.ccsa.ufpb.br/?Gradua%E7%E3o:Ar

quivologia 

 UFSC Universidade Federal Santa Catarina http://arquivologia.ufsc.br/ 

UFAM Universidade Federal do Amazonas  
http://portal.ufam.edu.br/index.php/unidades-

academicas/capital/instituto-de-ciencias-
humanas-e-letras 

UFPA Universidade Federal do Pará  
http://portal.ufpa.br/imprensa/noticia.php?cod

=5038 

Fonte: CONARQ (2015)  

http://www.arquivologia.furg.br/
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A profissão foi reconhecida e regulamentada através da Lei n. 6546, e do 

Decreto 82.590, ambos de 1978, e dispõem sobre a necessidade do curso de 

graduação superior em Arquivologia para atuar como Arquivista. Até 1978 havia, 

entretanto, a prática do arquivo, a qual conferiu credibilidade aos que já atuavam, 

permitindo que estes obtivessem o diploma de Arquivista.  

Segundo o Decreto 82.590, artigo 1º, o exercício das profissões de 

Arquivista e de Técnico de Arquivo é permitido com exclusividade para os que 

preencham os requisitos dos incisos I a V, a saber: 

Decreto 82.590, artigo 1º  (…) 

I - aos diplomados no Brasil por curso superior de Arquivologia, 
reconhecido na forma da lei; 
II - aos diplomados no exterior por cursos superiores de Arquivologia, 
cujos diplomas sejam revalidados no Brasil na forma da lei; 
III - aos Técnicos de Arquivo portadores de certificados de conclusão 
de ensino de 2º grau; 
IV - aos que, embora não habilitados nos termos dos itens anteriores, 
contem, em 5 de julho de 1978, pelo menos, cinco anos ininterruptos 
de atividade ou dez intercalados, nos campos profissionais da 
Arquivologia ou da Técnica de Arquivo; 
V - aos portadores de certificado de conclusão de curso de 2º grau 
que recebam treinamento específico em técnicas de arquivo em 
curso ministrado por entidades credenciadas pelo Conselho Federal 
de Mão-de-Obra, do Ministério do Trabalho, com carga horária 
mínima de 1.110 horas nas disciplinas específicas. 

 

  A Arquivologia ou Arquivística é um saber que estuda as funções do 

arquivo, bem como suas técnicas e princípios gerais. Nesta ciência se busca 

gerenciar as informações de modo que possam ser registradas em documentos e 

guardadas sob a forma do Arquivo. Trata-se, portanto de uma forma de gestão da 

informação. 

Castro e Gasparian (1985) definem Arquivologia como a ciência dos 

arquivos, um corpo complexo de conhecimentos teóricos e práticas que estão 
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relacionados a organização dos arquivos e às tarefas inerentes ao trabalho do 

Arquivista. 

Mas é importante também a explanação de Schmidt (2012) sobre o 

pensamento de Codiac, um autor da área da Ciência da Informação, que indica que 

a Arquivologia em termos da natureza do seu conhecimento é uma disciplina auxiliar 

da História, e sua preocupação não é propriamente com a informação, mas com o 

documento que contém a informação.  

(…) a arquivística, disciplina auxiliar da história, preocupa-se com a 
conservação do documentos que resultam da atividade de uma 
instituição ou de uma pessoa física ou jurídica.  Os arquivos não 
passam de documentos conservados, enquanto as bibliotecas são 
constituídas de documentos por elas reunidos. (LE CODIAC, 1994, in 
SCHMIDT, 2012, p. 84). 

Araújo (2009) estudando o profissional arquivista em relação às novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), entretanto, aponta para uma 

mudança de paradigmas ocorrida na Arquivologia com o desenvolvimento das novas 

TIC's, em que o interesse e o objeto do trabalho do Arquivista deixa de ser o 

documento e passa a ser o conteúdo do documento.  

A Arquivologia, em suas origens, tinha como preocupação a eficácia 
e eficiência na guarda e preservação dos documentos; uma visão 
clássica da gestão de arquivos, onde o objeto de sua ciência era 
propriamente o documento. No entanto, estudiosos são unânimes em 
afirmar que a Arquivologia passa por uma ruptura de paradigmas, 
transferindo seu objeto do arquivo para a informação arquivística, ou 
informação registrada orgânica. Para Thomassen (...), essa mudança 
de paradigmas está estreitamente ligada à emergência das 
tecnologias da informação e da comunicação (…) (ARAÚJO, 2009, 
p.95).  
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Na construção do currículo há conteúdos e conhecimentos que são 

ministrados durante a formação que vão desde Informática, História, Estatística e 

Teoria da Administração, até conhecimentos sobre descrição de documentos, 

análise documentário e implantação de sistemas de arquivos. São ainda necessários 

bons conhecimentos de leis para entender e classificar corretamente os documentos 

que são manuseados.  

Importante mencionar que não são apenas documentos impressos ou 

escritos os objetos de estudo do curso, incluem-se dados e imagens registrados em 

filmes, fotografias, papel, microfilme, mídia digital e bancos de dados que funcionam 

on-line.  

O estágio curricular é obrigatório como também o trabalho de conclusão do 

curso, sob forma de monografia.  

Entretanto, segundo Oliveira (2010) é preciso considerar uma remodelação 

do curso de formação do Arquivista, a fim de adequá-la às exigências do mundo do 

trabalho. Esta constatação decorreu da análise do trabalho de Costa (2008) que 

examinou editais de concursos púbicos no período de 2003 até 2006 para 

provimento de Arquivistas na Administração Púbica do Distrito Federal. 

Conforme Souza (2014) os resultados desta pesquisa indicaram que a 

demanda para o profissional Arquivista estava na realização de atividades 

profissionais e gerenciais, requerendo habilidades e conhecimentos que, em geral, 

ultrapassavam os conteúdos ensinados no curso de formação. Na compreensão de 

Souza (2011) a ausência de estudos sobre o mercado laboral contribui para que a 

universidade desconheça onde atuam os graduados. (SOUZA, 2011, p. 228). 



25 

 

A Arquivologia contemporânea, segundo Araújo (2009) tem uma natureza 

multidisciplinar, detendo métodos e técnicas próprias, e também se apropria de 

outras técnicas de saber derivadas de outras áreas para conseguir dar conta das 

exigências da profissão. Para a autora trata-se de um diálogo aberto com várias 

disciplinas reforça a natureza interdisciplinar da Arquivologia.  

A Arquivologia deixou de ser uma disciplina auxiliar da História para 
se relacionar com a Biblioteconomia, a Administração, a Ciência da 
Informação, o Direito e a Informática, dentre outras (...).  Para 
Japiassu (….) “a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade 
das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das 
disciplinas no interior de um projeto específico de pesquisa” e para 
Morin (...)  A interdisciplinaridade pode significar, pura e 
simplesmente, que diferentes disciplinas são colocadas em volta de 
uma mesma mesa, como diferentes nações se posicionam na ONU, 
sem fazerem nada além de afirmar, cada qual, seus próprios direitos 
nacionais e suas próprias soberanias em relação às invasões do 
vizinho. Mas interdisciplinaridade pode significar também troca e 
cooperação, o que faz com que a interdisciplinaridade possa vir a ser 
alguma coisa orgânica. (ARAÚJO, 2009, p. 96). 

Mas, como a própria autora comenta, a ampliação do nível de 

conhecimentos que exige a profissão acaba por deixar o profissional arquivista com 

várias dificuldades em termos de falta de conhecimento técnico na área da 

informática, ou em outra área pertinente ao campo interdisciplinar. 

Como atualmente o mercado do arquivístico está estreitamente ligado a 

Ciência da Informação é importante entender que uma das características desta 

ciência é que ela atende a uma necessidade de trabalho de pesquisa. Não há 

diferença marcante entre pesquisa e tecnologia nesta área.  

Trata-se, assim, de uma nova área de estudos em que se realiza o encontro 

de conhecimentos originados de diferentes disciplinas, onde se reúnem estudo e 
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pesquisa, e tecnologia nas quais são observadas as vantagens do estrutura teórico e 

tecnológico à disposição de profissionais de diferentes áreas.  

 

A respeito da natureza interdisciplinar dessa ciência Saracevic 
argumenta que ela se fez e ainda assim permanece em decorrência 
de que os pioneiros possuíam formação muito variada havendo 
nesse grupo: engenheiros, bibliotecários, químicos, lingüistas, 
filósofos, psicólogos, matemáticos, cientistas da computação, 
homens de negócio e outros mais, vindos de diferentes profissões e 
ciências. Ainda que nem todos esses campos tenham influência 
efetiva, essa multiplicidade é um dado significante. ((ARRUDA,   
2009, p. 35). 
 

 

Chama atenção o recorrente dado de que os estudiosos e profissionais 

estão sempre sendo chamados a complementarem o conhecimento e a aceitarem 

essa nova distinção entre Ciência da Informação e conhecimento científico 

específico. O que na verdade surge como pontual parece, antes, ser uma transição, 

onde o conhecimento passa pela penetração de diferentes campos de saber 

específicos com a intenção de produzir um nível ótimo de informações que possa 

constituir não um saber único, mas um saber mais geral. 

Certamente, uma nova linguagem responde pela introdução de novos 

paradigmas teóricos e epistemológicos, e suscita a reação a estes, tornando difícil 

sua aceitação e operacionalização.  

Alba (2003) ensina ainda que a dificuldade maior na concretização de um 

currículo  disciplinar decorre do fato de que há nele uma proposta político-educativa 

pensada por setores com interesses diferentes, alguns dominantes e hegemônicos; 

outros, que resistem e se opõem a essa hegemonia, criando assim pontos de crise 

dentro da própria proposição de conteúdos, valores, hábitos e crenças que estão 
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implicados na noção de disciplina. 

Segundo Grundy (1991) a hegemonia da consciência tecnológica nas 

sociedades ocidentais informa a necessidade de também desenvolver o interesse 

técnico. Cuja consequência é fundamental para a prática no interior do ciclo ensino-

aprendizagem. 

É em função desse tipo de dispositivo que se pode afirmar que os 

paradigmas dessas novas ciências irão definir na prática certas ações em defesa de 

interesses hegemônicos ou a recusa desses interesses.    

 

 
3.2 CARACTERISTICAS PROFISSIONAIS  

Primeiramente deve-se mencionar que o profissional de Arquivo deve ser 

capaz de estudar o usuário, conforme entende Oiveira et. al. (2009) que o estudo 

deve ser centrado nos arquivos e centros de informação, cujo foco sejam os 

procedimentos organizacionais de atendimento e a maneira como as informações 

podem ser buscadas e encontradas. 

A formação acadêmica já permite que o profissional comece esse estudo, 

mas será na prática que ele irá definir, segundo o contexto da organização como se 

dará esse processo, que deve ser contínuo, atualizado e adaptado às necessidades 

dos usuários. 

Segundo Souza (2014), as competências e habilidades específicas 

requeridas do profissional Arquivista no âmbito da Administração Pública podem ser 

condensadas na Tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1. Competências e Habilidades para o cargo de Arquivista   

 

 
Competências e Habilidades 
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U
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Total 

Planejamento, organização e direção de 
serviços de arquivo  

75 24 6 290 398 

Planejamento, orientação e 
acompanhamento do processo documental e 
informativo  

0  9  6  52  77  

Planejamento, orientação e direção das 
atividades de identificação das espécies 
documentais e participação no planejamento 
de novos documentos e controle de 
multicópias  

0  11  0  0  11  

Planejamento, organização e direção de 
serviços ou centro de documentação e 
informação constituídos de acervos 
arquivísticos e mistos  

0  2  0  50  52  

Planejamento, organização e direção de 
serviços de microfilmagem aplicada aos 
arquivos  

0  10  0  0  10  

Orientação do planejamento da automação 
aplicada aos arquivos  

0  8  1  12  21  

Orientação quanto à classificação, arranjo e 
descrição de documentos  

0  11  0  12  23  

Orientação da avaliação e seleção de 
documentos, para fins de preservação  

0  8  0  3  12  

Promoção de medidas necessárias à 
conservação de documentos  

0 4 0 78 82 

Elaboração de pareceres e trabalhos de 
complexidade sobre assuntos arquivísticos 

20 9 4 45 7 

Assessoramento aos trabalhos de pesquisa 
científica ou técnico-administrativa  

20 

 

7 

 

0 

 

63 

 

90 

  

Desenvolvimento de estudos sobre 
documentos culturalmente importantes 

0 6 0 0 6 

Outros  0 1 4 0 5 

 

Fonte: Souza, 2014, p. 5. 
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  As áreas em que o Arquivista pode ser requerido são inúmeras. Uma das 

áreas novas e que tem demanda maior para profissionais de Arquivo é a Logística, 

em função da demanda específica de classificação e gestão de informações e 

dados. Mas outras áreas também podem ser campo de trabalho para o Arquivista, 

tais como: 

 Consultoria – para orientação de organizações sobre a forma de manter seu 

acervo de documentos; 

 Documentação Eletrônica -  Trabalho com banco de dados, digitalização de 

dados e documentos, microfilmagem; 

 Conservação e Restauração – área em que o Arquivista trabalha com a 

prevenção da perda documental ou ainda para recuperar documentos 

danificados; 

 Consulta e manuseio de documentos públicos -  orientação aos usuários dos 

sistemas públicos sobre como consultar e como manusear documentos; 

 Gerenciamento de Conteúdo – Trabalho de avaliação de informações e 

documentos que seleciona para arquivamento ou destruição; 

 Transcrição de arquivos – classificação e organização de documentos para 

agilizar a pesquisa de conteúdo; 

 

O perfil do profissional passa por mudanças neste momento, especialmente 

em função das modificações na área da Informação, que vem criando novas 

tecnologias de modo rápido, impondo aos trabalhadores desta área conhecimentos e 

habilidades novas. 
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A universidade tem sido procurada, na sua trajetória histórica, por 
três motivos principais: o desejo de saber, a busca de uma profissão 
ou a busca de status sócio-intelectual. Como instituição de uma 
sociedade organizada, ela pode modificar ou ratificar o status social, 
acrescentando um poder simbólico ao poder real daqueles que a ela 
tiverem acesso (...). O que justifica a universidade é a busca e o 
cultivo do saber, a formação de seres humanos que todo momento 
passam inserir-se de modo critico, rigoroso e criativo na existência 
social, no mundo do trabalho e contribuir para transformá-los, para 
superar a realidade, a sociedade existente, o saber instituído 
(COELHO, 2005, p.55). 

  No entanto, as universidades não vêm se preparando para as 
grandes mudanças, não se preocupam em fazer grandes 
investimentos, tais como recursos humanos e financeiros tão pouco 
nas praticas pedagógicas. Gerk e Cunha (2006) evidenciam que para 
se adequar a escola e as mudanças sociais é necessário aprimorar 
valores e atitudes, alem de capacitar o profissional na busca de 
informações para usá-las.(SOUZA, 2012, p. 6). 

Os profissionais necessitam de habilidades distintas, dependendo da área 

ou  mesmo do órgão em que irão trabalhar. Mas esta pluralidade de habilidades não 

é tolamente suprida pelo ensino acadêmico. Na verdade, a prática, e os cursos de 

pós graduação é que irão oferecer ao profissional uma condição mais aprimorada, 

que, entretanto, leva sempre a uma especialização do profissional. 

Nesse sentido, Brufrem e Pereira (2004, apud  Souza, 2012) mencionam 

que para que se complete uma postura profissional é preciso competência crítica, 

capacidade esta que para os profissionais da informação é imprescindível, devido 

principalmente ao conhecimento que esteja em questão. 

O arquivista necessita se preparar para se relacionar com as 
capacidades humanas; os desejos, as ambições, os valores, as 
crenças e até mesmo com as mudanças, o novo, as complicações 
que um ambiente organizacional proporciona.  Segundo Rocha 
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(2010) “saber identificar essa linha comportamental, bem como 
identificar os traços de personalidade das pessoas, ajuda ao 
arquivista nos percalços que costumam obstruir a política de gestão 
documental de uma organização”. O autor se refere às dificuldades 
como: sensibilizar pessoas, motivar a equipe, se manter motivado, 
instruir pessoas, dar acesso a informação, planejar, administrar, 
comunicar fatos, idéias, problemas, soluções (….). (SOUZA, 2012, p. 
9). 

Quanto ao perfil profissional, Souza (2012) indica que há um elenco de 

habilidades e competências que são inerentes ao fazer do Arquivista, tais como 

domínio de ferramentas de informática, fluência em línguas, trabalhar bem em 

equipes multidisciplinares, dinamismo, ética e investimento em educação 

continuada.  

O Quadro 3 abaixo mostra como as categorias e competências se distribuem 

para o profissional na área de Informação. 

 

Quadro 3. Categorias de competências para o profissional de Informação. 

 

Competências de Comunicação e Expressão  

Formular e gerenciar projetos de informação.  

Aplicar técnicas de marketing, liderança e relações públicas.  

Capacitar e orientar os usuários para um melhor uso dos recursos de informação disponíveis em  

unidades de informação.  

Elaborar produtos de informação (bibliografias, catálogos, guias, índices, disseminação seletiva 
da informação- DSI etc.). Executar procedimentos automatizados próprios de um entorno 
informatizado.  

Planejar e executar estudos de usuários e formação de usuários da informação.  

Desenvolver e executar o processamento de documentos em distintos suportes em unidades, 
sistemas e serviços de informação.  

Selecionar, registrar, armazenar, recuperar e difundir a informação gravada em qualquer meio 
para os usuários de unidades, serviços e sistemas de informação.  

Utilizar e disseminar fontes, produtos e recursos de informação em diferentes suportes.  

Reunir e valorar documentos e proceder ao arquivamento.  

Preservar e conservar os materiais armazenados nas unidades de informação.  

Selecionar e avaliar todo tipo de material para as unidades de informação.  

Buscar, registrar, avaliar e difundir a informação com fins acadêmicos e profissionais.  
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Executar procedimentos automatizados próprios em um entorno informatizado.  

Planejar, constituir e manipular redes globais de informação.  

Formular políticas de pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação.  

Realizar pesquisa e estudos sobre o desenvolvimento e aplicação de metodologias de 
elaboração e utilização de conhecimento registrado.  

Assessorar a avaliação de coleções bibliográfico-documentais.  

Assessorar e intervir na elaboração de normas jurídicas em Biblioteconomia e Ciência da 
Informação.  

Realizar perícias referentes à autenticidade, antiguidade, procedência e estado geral de 
materiais impressos de valor bibliofílico  

Competências Sociais e Políticas  

Fomentar uma atitude aberta e interativa com os diversos atores sociais (políticos, empresários, 
educadores, trabalhadores e profissionais de outras áreas, instituições e cidadãos em geral).  

Identificar novas demandas sociais de informação.  

Contribuir para definir, consolidar e desenvolver o mercado de trabalho da área.  

Atuar coletivamente com seus pares no âmbito das instituições sociais, com o objetivo da 
promoção e defesa da profissão.  

Assessorar no planejamento de recursos econômico-financeiros e humanos do setor.  

Planejar e executar estudos de usuários e formação de usuários da informação.  

Promover uma atitude crítica e criativa a respeito das resoluções de problemas e questões de 
informação.  

Buscar, registrar, avaliar e difundir a informação com fins acadêmicos e profissionais.  

Formular políticas de pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação.  

Competências gerenciais  

Dirigir, administrar, organizar e coordenar unidades, sistemas e serviços de informação.  

Formular e gerenciar projetos de informação.  

Planejar, constituir e manipular redes globais de informação.  

Planejar e executar estudos de usuários e formação de usuários da informação.  

Aplicar técnicas de marketing, liderança e relações públicas.  

Assessorar no planejamento de recursos econômico-financeiros e humanos do setor.  

 
Fonte: Souza, 2012, p. 11 

 

 

Esse conjunto extenso de competências reflete a opinião de vários autores, 

conforme explicou Souza (2012). Ainda, segundo o autor, Bahia e Seitz (2009, apud 

Souza, 2012) complementam esse quadro com qualificações necessárias para a 

formação do arquivista, a saber: 

ser um investigador permanente, pesquisando novos nichos de 
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mercado da informação; inovar as técnicas de segmentação do 
mercado; identificar o novo perfil do consumidor; buscar novos 
produtos que propiciem vantagens em relação à concorrência; criar e 
manter serviços personalizados aos usuários/clientes; posicionar 
produtos e serviços em condições compatíveis com a imagem da 
unidade de informação; entender novos modelos de distribuição no 
ambiente eletrônico; conhecer o novo papel da comunicação, 
interagindo com os profissionais desta área; descobrir o modelo ideal 
para promover os produtos e serviços oferecidos; aprimorar o 
relacionamento com a clientela; visualizar modalidades para 
estabelecer parcerias com a comunidade, governo, órgãos de classe, 
agências de fomento e empresas privadas em geral; moldar um novo 
e atualizado profissional para atendimento ao público; e investir em 
controles para aprimorar desempenhos da equipe, do gerente e das 
metodologias de trabalho. (BAHIA; SEITZ, 2009, apud SOUZA, 2012, 
p. 12)  

Outra exigência do mercado seria a especialização do profissional na área 

em que trabalha, conhecer bem os recursos e enfrentar as mudanças com suas 

consequencias, pois para Souza (2012) está claro que o mercado procura um 

profissional além da formação convencional. 

Não haveria um perfil único, portanto, mas perfis diferenciados a partir do 

campo de atuação profissional. (SOUZA, 2012). 

 

3.3 MERCADO DE TRABALHO  

4.4 PROFISSIONAL NO MERCADO DE TRABALHO 

 

O Mercado de trabalho no Brasil é representado por uma fatia generosa de 

jovens economicamente ativos. O Brasil é um país com uma das economias que 

mais crescem no mundo. É um dos países do BRIC (um acrônimo para Brasil, 

Rússia, Índia e China), quatro países que têm sido associados com o recém-

promoção do desenvolvimento econômico. O acrônimo tem sido usado desde 2003 

e foi especulado que estes quatro países se tornariam mais forte e mais poderoso do 



34 

 

que outros países econômicas importantes em 2050. O número de empresas 

estrangeiras de abertura de sua subsidiária no Brasil tem aumentado desde então.  

No entanto, desde que a crise financeira global em 2008, os países do BRIC estão 

lutando para manter seu crescimento econômico, ainda mantendo as suas políticas 

estáveis. Embora o Brasil tenha tido algum crescimento econômico abrandou 

drasticamente desde 2010, este ano pode ser um ano bom retorno para eles. Tem 

sido relatado que a taxa de desemprego no Brasil caiu para um ponto mais baixo em 

dezembro de 2012 e está previsto para cair ainda mais, para 4,4 por cento 

(ALMEIDA, 2013). 

A economia brasileira tem nos jovens o suporte, como bem explicitam 

Guimarães e Almeida (2013, p. 1): 

 

A inserção dos jovens no mercado de trabalho é um dos 
grandes desafios da política de emprego nos dias atuais. Trata-se de 
um público mais vulnerável, que enfrenta maiores dificuldades de 
inserção no mercado de trabalho e tende a encontrar ocupações 
mais precárias, situação agravada, em países como o Brasil, pela 
baixa escolaridade e pela fragilidade da formação educacional de 
grande parte da população. Esse artigo pretende sistematizar 
aspectos dessa temática, apresentando uma introdução ao 
tratamento das políticas de emprego para a juventude. O objetivo 
central, ao apresentar especificidades da inserção dos jovens no 
mercado de trabalho, trazer lições de experiências internacionais, 
situar a evolução da política de emprego no Brasil e analisar em 
detalhes a política dos Consórcios Sociais da Juventude, é contribuir 
para uma reflexão sistemática sobre aspectos a balizar a política de 
emprego para os jovens no país. 

 

O cenário da participação do jovem no mercado de trabalho no Brasil é 

identificado no levantamento que utiliza dados da PNAD 2015 (Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios)/ IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 

que “analisa a real condição dos jovens a partir das distinções entre gênero, raça, 

classe social e nível escolar. Também foram levadas em conta as diferentes faixas 

etárias, para avaliar em que momento o trabalho se torna importante” além de 

assinalar como é harmonizado com os estudos. (IBIS, 2015, p. 1) 

 “No Brasil, 66% dos 53,9 milhões de jovens entre 14 e 29 anos estão no 

mercado de trabalho, enquanto cerca de 40% apenas estudam”. Essa informação 
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está na pesquisa “Jovens e Trabalho no Brasil – Desigualdades e Desafios para as 

Políticas Públicas”, que agenciou o estudo com o Instituto Ibis e Dieese 

(Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos). (IBIS, 2015, p. 1) 

Dessa forma, no cenário “levantado, os jovens trabalhadores passam a ser 

maioria na faixa etária de 18 a 21 anos, na qual 75% estão no mercado e 40% ainda 

estudam. Dos 22 aos 24 anos, os números alcançam 80% e 20%, respectivamente”. 

(IBIS, 2015, p. 1) 

Quando se fala do arquivista especificamente, percebe-se que cada vez mais 

jovens estão ingressando nesse mercado, considerando que a profissão tem se 

mostrado de grande relevância para as empresas publicas e privadas, nos dias 

atuais. 

 
Os espaços de trabalho dos profissionais arquivistas são as 

empresas públicas, privadas, as instituições arquivísticas públicas e 
privadas, os centros de documentação e informação, as 
universidades e os centros de pesquisa, as filmotecas, e os museus, 
junto com os bancos de dados e serviços de consultoria arquivística. 
Além disso, também se inserem as clínicas médicas e os hospitais, 
as instituições culturais e financeiras, as sociedades e cooperativas, 
os centros de ensino, os arquivos particulares e as consultorias, além 
dos órgãos dos poderes legislativo, executivo e judiciário, entre 
outros. De foto, qualquer instituição produtora de informação é um 
espaço de trabalho potencial para os arquivistas (SOUZA, 2011, p. 
112). 

 
No entanto o Maior desafio da educação profissional está em atender as 

necessidades e exigências das empresas, que estão cada vez mais buscando 

ampliar sua qualidade em relação ao conhecimento e ao capital intelectual, o que 

muitas vezes não é acompanhado pela educação profissional. 

No atual mundo globalizado onde a concorrência é acirrada, existe uma grande 

dificuldade por parte das organizações em sustentar uma atuação eficaz, sem que 

haja uma garantia de coerência entre as necessidades individuais e os objetivos 

organizacionais. 

Estamos vivendo um momento histórico de inúmeras transformações e 

constantes mudanças, em que todos necessitam se preparar para enfrentar novos 

desafios e modificar paradigmas. 
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“É muito fácil abraçar o que é novo, mas muito difícil descartar o 

que é velho. Essa resistência à mudança é um dos pontos cruciais 
para os processos de transformações, e qualquer ação de 
Treinamento e Desenvolvimento deve levar esse aspecto em 
consideração”. (BOOG, 1999 p.4). 

 

Logo para o Mercado de Trabalho o maior desafio está na capacitação dos 

profissionais. 

Popkewitz (1997) retrata que a profissão faz parte de um processo de 3 

construção social diretamente ligada ao cenário institucional e as condições sociais a 

que as pessoas estão submetidas. 

Rocha-de-Oliveira (2012) em seu estudo destaca que Inserção Profissional é um 

termo que apresenta múltiplas interpretações, relacionado ao momento que 

representa a entrada na vida ativa, no mercado de trabalho. Para o autor, a inserção 

no mercado de trabalho é um processo em que os indivíduos ingressam no sistema 

de emprego, sendo que a aprendizagem ocorre nas relações do ambiente de 

trabalho, no próprio mercado de trabalho, 

 

Desta forma, define-se a inserção profissional como um 
processo individual e coletivo, histórico e socialmente inscrito. 
Individual por que diz respeito à experiência vivenciada por cada 
sujeito na esfera do trabalho, bem como suas escolhas profissionais 
e expectativas de carreira. É um processo coletivo por ser vivenciado 
de maneira semelhante por uma mesma geração ou grupo 
profissional. É um processo histórico, pois desenrola com a “moldura” 
de elementos econômicos, sociais e políticos que caracterizam uma 
época. É socialmente inscrito, pois é marcado por processos 
institucionalizados e representações sociais compartilhadas pelos 
indivíduos de determinado grupo ou região sobre o período da 
inserção profissional. (ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2012, p. 130) 

 

Nesse mesmo aspecto, Teixeira e Gomes (2004) em um de seus estudos 

identificaram que a percepção de mercado desfavorável está associada a um 

menor grau de decisão de carreira e a percepção de mercado favorável a um 

maior otimismo quanto à inserção e obtenção de resultados. 

Bardagi; et al (2006), em um contexto semelhante, argumenta que: 
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 Do indivíduo resulta da percepção de que o trabalho é uma 
expressão do seu autoconceito, ou seja, de que é possível, através 
do exercício profissional, expressar os próprios valores, interesses e 
características de personalidade. (2012, p. 70), 

 

Para Bardagi (2006 p.34) 

 

A construção da identidade profissional passa por meio do 
dispositivo de formação e do processo relacional, das experiências 
vivenciadas no espaço de atuação profissional, não separando as 
dimensões pessoais e profissionais, pois a cultura, os saberes, as 
visões de mundo do profissional é que possibilitam a construção de 
sua identidade. 

 

Em um contexto mais amplo, Kalakoski e Nurmi (1998), destacam em sua 

pesquisa que nos períodos de transição acadêmica são encontrados os maiores 

conflitos vocacionais e aumentam as preocupações e o comprometimento com 

escolhas acadêmicas e de carreira.  

Os autores destacam ainda que a conclusão do curso universitário e o momento 

da inserção no mercado de trabalho são ações que estão envoltas em preocupações 

relativas à escolha, configurando-se, então, momentos cruciais para a investigação 

científica. 

Por isso a escolha pela profissão de arquivista tem entrado aos poucos no 

mercado, considerando que esse conhecimento técnico em relação a profissional, 

tem se mostrado ativo nos últimos tempos. 

 

 O mercado de trabalho para o arquivista está, atualmente, na área da 

informação. Este profissional atua em ambientes organizacionais com a gestão de 

documentos e há nichos de mercado que são tradicionais para o Arquivista, e outros 

que são emergentes.  

Nos espaços tradicionais há um campo de trabalho mais visível, 

consolidado, enquanto nos campos emergentes surgem tendências ligadas à gestão 

de informações. 
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Em uma comparação entre competências adquiridas na formação e 

competências requeridas pelas organizações, Faria et al. (2005) criaram um Quadro 

que resume essa diferença. 

 

Quadro 4 . Diferença entre competências de formação e competências de mercado   

 

COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL 
DA INFORMAÇÃO NA 

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE 
OCUPAÇÕES  

COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
PELAS ORGANIZAÇÕES  

 

Manter-se atualizado  Disposição para mudanças 

Liderar equipes  Liderança 

Trabalhar em equipe e em rede  Afetividade + sociabilidade  

Demonstrar capacidade de análise e síntese Análise e síntese/ou avaliação  

Demonstrar conhecimento de outros idiomas  Comunicação  

Demonstrar capacidade de comunicação  Comunicação  

Demonstrar capacidade de negociação  Negociação 

Agir com ética  Ética ou liderança  

Demonstrar senso de organização  Organização e planejamento  

Demonstrar capacidade empreendedora  Realização  

Demonstrar raciocínio lógico  Criatividade + outras capacidades cognitivas 

Demonstrar capacidade de concentração  Atenção/priorização  

Demonstrar proatividade Antecipar ameaças 

Demonstrar Criatividade Flexibilidade/criatividade  

 
Fonte: Faria et  al. (2005). 

 

O que se verifica é que há uma equivalência, que indica uma série de 

comportamentos que são requeridos pelas organizações, e que devem ser mais bem 
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trabalhados pelo profissional. Por exemplo, a competência ética está associada 

também à liderança, é vista como um desdobramento, que permite que o profissional 

assuma postos de maior responsabilidade.  

 Quando o Arquivista está em uma organização ele precisa refletir esta 

organização no seu trabalho, saber como usar o marketing para divulgar os serviços 

e produtos e também a imagem da instituição, sendo que muitas vezes é mal vista 

pela sociedade por falta de conhecimento ou a carência da publicação dos serviços 

prestados.  

Nessa perspectiva McGarry (1999) afirma: 

Temos estudado corpos de conhecimentos que são na verdade 
sistemas sociais, cada qual com uma perspectiva cultural e sistema 
de comunicação próprio. Conforme nos adverte um pesquisador da 
área, ele usa a expressão ‘comunidades de conhecimento’ de forma 
mais ampla e solta do que ‘comunidades de disciplinas’. Nesse 
sentido do conceito, ‘ profissionais da informação’ se qualificariam 
como uma comunidade de conhecimento, sendo a comunicação (a 
não-comunicação) da informação na sociedade sua preocupação 
central. (MCGARY, 1999, p. 158). 

 Os Arquivistas deverão desenvolver a capacidade de aprender sempre para 

que haja uma adaptação permanente aos novos modos de produção principalmente 

os proporcionados pelas técnicas. Tornando-se a flexibilidade o ponto chave em 

todas essas considerações, pois ao analisar a formação dos sujeitos percebe-se que 

o mercado exige algo mais que a simples graduação. Exigência impulsionada pela 

crescente pressão pela manutenção da competitividade global.  

Entretanto as alterações no perfil profissional não se restringem ao âmbito 

da qualificação e da gestão do trabalho, mas abrangem o conteúdo e a forma como 
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o trabalho é realizado, como o arquivista se relaciona e se socializa no ambiente de 

trabalho.  

O Arquivista buscado é flexível, apto a atuar em diferentes situações de 

trabalho e em prol da instituição na qual atua sendo capaz de mobilizar seus 

conhecimentos em benefício de um resultado positivo. Suas atitudes envolvem 

aspectos subjetivos, envolvendo seu espaço social, seu comportamento individual e 

na coletividade.  

 Um estudo realizado por Oliveira et al (2009) investigou a biblioteca em seus 

aspectos organizacionais e de gestão dos seus bancos (físicos e digitais). Depois 

identificaram os usuários como sendo composto de 75% de alunos da ESP – Escola 

de Sociologia e Política o que gerou, ainda, dados como percentual de freqüência 

por idade, por sexo, por demanda, por freqüência semanal e mensal, freqüência de 

salas, de horários, utilização da infra estrutura da biblioteca, entre outros elementos 

que compuseram o estudo do perfil. 

 Encontram os pesquisadores uma massa de dados que possibilitou a 

construção de um perfil. Para Oliveira et al. (2009) o usuário da biblioteca da ESP 

tem preferência por informações digitalizadas, deseja uma atualização do acervo 

com aumento de títulos e de bibliografia básica. Quanto ao atendimento a instituição 

foi avaliada como cordial, oferta excelente de atendimento on-line (empréstimo, 

renovação, recuperação de informações, entre outros). 

 

3.4 REGISTRO DE ARQUIVISTA  

 A categoria dos Arquivistas não possui ainda um Conselho Regional, 
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portanto a Lei 6.546/78 é o documento fundamental para exercício profissional. 

Segundo o Decreto 82.590/78 artigo 4º o exercício da profissão tanto de 

Arquivista quanto de técnico depende de um registro feito na Delegacia Regional do 

Trabalho, órgão pertencente ao Ministério do Trabalho.  

O registro é feito a partir da solicitação do interessado, mas deve cumprir os 

critérios elencados no artigo 5º do mesmo diploma legal, in verbis: 

 

Art. 5º O regime a que se refere o artigo anterior será efetuado a 
requerimento do interessado, instruído com os seguintes 
documentos: 
I - para Arquivista: 
a) diploma mencionado no item I ou no item II do artigo 1º; ou 
documentos comprobatórios de atividade profissional de Arquivista, 
incluindo as de magistério no campo de Arquivologia, durante cinco 
anos ininterruptos ou dez intercalados, até 5 de julho de 1978; 
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social. 
II - para Técnico de Arquivos: 
a) certificado mencionado no item III do artigo 1º; ou certificado de 
conclusão de curso de treinamento específico previsto no item V do 
artigo 1º; ou documentos comprobatórios do exercício das atividades 
mencionadas no art. 3º, durante cinco anos ininterruptos, até 5 de 
julho de 1978; 
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

 

 Quanto às irregularidades cometidas pelos que exercem de maneira 

irregular a profissão não há, ainda, uma posição da categoria que possa referenciar 

ações. A recomendação geral é que o Arquivista e o Técnico pleiteiem o registro 

profissional, como forma de aumentar a credibilidade da profissão e de fundamentar 

as reivindicações da categoria.    
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4 O CAMPO DE TRABALHO E SUAS DEFINIÇÕES  

4.1 CONCURSOS PÚBLICOS  

Na área pública é exigido o concurso público de provas para ingresso na 

Administração. Nesta área houve um esforço grande no sentido de permitir uma 

gestão democrática da informação, o que possibilitou a ampliação da contratação do 

profissional de Arquivo.  

Há vários estudos sobre o perfil desejado que podem ser estudados a partir 

de alguns editais de concursos públicos. 

Souza (2014) em sua análise do trabalho do Arquivista na Administração 

Pública Federal dividiu as demandas em termos de órgãos, onde os conteúdos 

requeridos de capacitação se diferenciam.  

Assim, para a contratação de Arquivistas no Ministério Público da União 

(MPU) o Quadro 5 resume as ilhas de conteúdo e seu níve de aprofundamento. 

 

Quadro 5. Ilhas de Conteúdo para o Mpu ( 2007-2011) 

 

Ilhas de conteúdo  

Análise das obras arquivísticas  

Aprofunda Menciona 
Não 

apresenta  

Avaliação  12 5 17 

Diagnóstico 3 1 30 

Difusão  3 3 28 

Fundamentos arquivísticos  30 1 3 

Gestão da Informação  8 2 24 
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Gestão de documentos 15 1 18 

Legislação arquivística  8 6 20 

Microfilmagem 12 4 18 

Natureza, gênero, espécie e suporte 11 8 15 

Políticas públicas arquivísticas 3 0 31 

Preservação, conservação e restauração 15 4 15 

Protocolo 8 1 25 

Tipologia documental 5 1 28 

Total 133 37 272 

 
Fonte: Souza, 2012. 

 

De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal (CF) a Administração 

Pública é empregada a partir de dois entendimentos, o primeiro volta-se para a 

organização direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, assim como dos 

Estados, do Distrito Federal e Municípios; o segundo como um fenômeno 

administrativo que se utiliza de alguns princípios para se alcançar o bem social. De 

modo geral, a Administração Pública na esfera Federal, Estadual ou Municipal 

apresenta autoridades, recursos e serviços que se encontram subordinados ao 

Poder Executivo formado pelo presidente, governadores e prefeitos, objetivando a 

prestação dos serviços aos cidadãos do país.  

Segundo Meirelles (2001) para se ter uma noção do conceito de 

Administração Pública torna-se fundamental compreender os três principais critérios 

que a envolvem: - residual ou negativista: refere-se à ação do Estado que não faz 

parte do caráter legislativo ou jurisdicional; formal ou subjetivo: refere-se aos órgãos 

e entidades responsáveis por cumprir com as atividades destinadas a Administração 

pública; material ou objetivo: refere-se às ações concretas realizadas pelo Estado de 

maneira imediata, visando o atendimento dos interesses dos cidadãos. 

De Um modo geral a administração pública precisa de capital intelectual em 

todas as áreas de modo que possa conduzir seus trabalhos e atender os objetivos 

propostos por ela. 

Meirelles (2001) afirma que a contratação de funcionários publicos pode 

ocorrer sob aspecto centralizado e descentralizado, onde o Estado possui poder 
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para criar suas próprias atividades ou atribuí-las a outros órgãos ou entidades desde 

que seja dada a devida permissão oferecida pela legislação vigente. Portanto, 

existem duas hipóteses a se cumprir, ou o governo cumpre com seu papel e pratica 

suas devidas funções, ou cria órgãos e nomeia entidades para desempenhar suas 

responsabilidades.  

Cabe ressaltar que a enquanto Estado Democrático de Direito, a Contratação 

Pública de Funcionários possui a missão de colocar em prática as questões sociais, 

proporcionando aos cidadãos a acessibilidade ao conhecimento e aos recursos 

básicos para sua vivência. Neste contexto, torna-se indispensável o controle das 

ações estatais de acordo com a lei em caráter ordinário (MEIRELLES, 2001). 

Moraes (2006) relata que os profissionais concursados devem estar atentos 

ao fato de que a Administração Pública é responsável ainda pela demanda por bens, 

obras e serviços que atendam os interesses coletivos, afirma-se que o poder público 

deve garantir o desenvolvimento econômico e social por meio de métodos que visam 

o controle eficiente, a fim de assegurar a transparência na tomada de decisão e que 

eles são chave fundamental, para esse processo. 

A autonomia do controle na Contratação de funcionários Públicos pode ser 

alcançada através da independência funcional obtida através do pleno equilíbrio dos 

atos administrativos, buscando sempre os melhores resultados direcionados para o 

cumprimento das sanções normativas. O processo de gerir os recursos públicos 

para esse fim, como para os concursos públicos, exige que o Estado faça uso de 

meios institucionais materiais, humanos e econômicos para colocar em prática sua 

função, estando orientado para o que a Lei permite, assumindo assim o pleno 

controle das funções públicas (MORAES, 2006). 

Logo essa contratação Pública, deve desenvolver ações imediatas sob 

responsabilidade do Estado, de acordo com os interesses de todos os envolvidos da 

vida pública, dentre eles, as entidades públicas, jurídicas e sociais, tornando-se uma 

ferramenta sistemática que cumpre com os aspectos legais e técnicos das atividades 

públicas atendendo sempre o bem coletivo. O exercício da função jurisdicional dos 

funcionários contratados associa-se ao advento do Estado moderno e o 

desenvolvimento das normas de conduta cuja finalidade é assegurar a ordem social 
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de acordo com os interesses coletivos (SANTOS, 2006).  

Dessa forma, tem sido praticada através de instrumentos que contribuem para 

a aquisição de melhor nível democrático de suas ações, juntamente com as criações 

dos próprios órgãos governamentais, permitindo maior aproximação dos interesses 

do povo. Seu maior intuito é buscar a legitimação de suas ações a partir do contato 

direto com os cidadãos, compreendendo e atendendo suas reivindicações. 

Conforme relata Rocha (1994) a eficiência na Contratação Pública deve 

permanecer voltada para a potencialização dos recursos humanos, materiais e 

institucionais que são utilizados para atender os interesses coletivos da população, 

consistindo na preconização racional dos serviços públicos proporcionados aos 

cidadãos. É sua função atender os interesses coletivos dos cidadãos, a fim de 

identificar as melhores soluções para a aplicação dos recursos existentes, 

potencializando as atividades que permeiam os processos e melhorando a qualidade 

dos serviços públicos, fundamentais para assegurando a qualidade de vida da 

população. 

Para se obter a eficiência, este processo deve manter pleno conhecimento 

interno das atividades e recursos geridos, sendo possível ainda identificar as 

necessidades da sociedade no âmbito externo, permitindo o desenvolvimento de 

estratégias para supri-las. 

A Administração Pública porém, enfrenta o desafio de atender a demanda de 

serviços, juntamente com a dificuldade em arcar com as despesas de maneira 

transparente e eficiente, gerenciamento e monitorando as contas públicas conforme 

as exigências legais. A figura estatal deve atender os interesses coletivos dos 

cidadãos, mantendo a responsabilidade de tomar as melhores decisões na melhoria 

contínua da qualidade dos serviços públicos, garantindo essencialmente a 

transparência das atividades de modo a alcançar a eficiência e eficácia. 

Diante das dificuldades da Administração Pública em combater o 

patrimonialismo e o clientelismo, sua missão na sociedade moderna é aprimorar o 

controle social, melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos, e atuar a 

partir do princípio da eficiência. Garde (2001, apud Marques, 2003, p. 221):  
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A nova Gestão Pública trata de renovar e inovar o funcionamento da 
Administração, incorporando técnicas do setor privado, adaptadas às 
suas características próprias, assim como desenvolver novas 
iniciativas para o logro da eficiência econômica e a eficácia social, 
subjaz nela a filosofia de que a administração pública oferece 
oportunidades singulares, para melhorar as condições econômicas e 
sociais dos povos.  

 

O autor afirma que esta gestão foca na identificação da informação, 

apoiando o processo de tomada de decisão, implicando no controle efetivo e 

consequentemente na avaliação das políticas públicas adotadas. O principal 

fundamento deste processo é oferecer maior credibilidade para os serviços públicos, 

pois contribuirá com a correção dos eventuais problemas e falhas encontradas na 

administração.  

Logo a contratação de concursos públicos, tem a missão de fazer valer 

esses aspectos, contratando funcionários realmente capacitados para tal feito. 

Considerando que a Administração Pública enfrenta o desafio de atender a 

demanda de serviços e ao mesmo tempo arcar com as despesas de maneira 

transparentes e eficiente, gerenciamento e monitorando as contas públicas de 

acordo com as exigências legais. A figura estatal precisa cumprir com os princípios 

citados acima e atender os interesses coletivos dos cidadãos. Torna-se necessário 

ainda encontrar as melhores decisões que permitem a melhoria contínua da 

qualidade dos serviços públicos juntamente com a transparência das atividades de 

modo a alcançar a eficiência e eficácia (MORAES, 2006).  

Os princípios permitem que procedimentos e métodos sejam praticados com 

clareza e objetividade, combatendo possíveis dúvidas e falhas no processo de 

Contratação de Funcionários Públicos. Estes princípios são mantidos como 

ferramentas que auxiliam na transparência para a Administração Pública, 

determinando que sejam desenvolvidos (MEIRELLES, 2001).  

Com base nestes referenciais, a responsabilidade pública assegura com que 

os concursados adquiram a consciência de seus direitos e deveres a partir da 

discussão das demandas sociais. A Administração Pública ao permanecer engajada 

neste processo, traz à tona a construção de valores coletivos capazes de sensibilizar 

e mobilizar toda a sociedade em um âmbito público voltado para o reconhecimento 
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ético e moral.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Os Arquivistas deverão desenvolver a capacidade de aprender sempre para 

que haja uma adaptação permanente aos novos modos de produção principalmente 

os proporcionados pelas técnicas.  Tornando-se a flexibilidade o ponto chave em 

todas essas considerações, pois ao analisar a formação dos sujeitos percebe-se que 

o mercado exige algo mais que a simples graduação. Exigência impulsionada pela 

crescente pressão pela manutenção da competitividade global.  

Entretanto as alterações no perfil profissional não se restringem ao âmbito 

da qualificação e da gestão do trabalho, mas abrangem o conteúdo e a forma como 

o trabalho é realizado, como o arquivista se relaciona e se socializa no ambiente de 

trabalho.  

O arquivista buscado em geral deve ser um profissional flexível, apto a atuar 

em diferentes situações de trabalho e em prol da instituição na qual atua sendo 

capaz de mobilizar seus conhecimentos em prol de um resultado positivo. Suas 

atitudes envolvem aspectos subjetivos, envolvendo seu espaço social, seu 

comportamento individual e na coletividade.  

A postura profissional do profissional de Arquivo depende da experiência que 

ele tem do trabalho. Entretanto, há requisitos como a ética e a sociabilidade que 

estão na base da formação do Arquivista. Estas condições são inerentes à função. 
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