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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como temática os currículos do curso de graduação em Arquivologia nas 

universidades públicas brasileiras. Identifica os principais fatores que contribuíram para a 

evolução da área como disciplina autônoma no sistema acadêmico, enfatizando a importância das 

Universidades como instrumentos primordiais para disseminar os princípios teórico-

metodológicos que norteiam a arquivística.  Relata a problemática que envolve os arquivos em 

meio ao desenvolvimento administrativo nas organizações atreladas às grandes demandas 

documentais e a necessidade de profissionais habilitados para a função. Traça um panorama 

sobre o reconhecimento da profissão até sua institucionalização em nível de ensino superior. 

Apresenta a primeira formação curricular para o curso de graduação no país e as primeiras 

universidades públicas que implantaram o curso.  Elenca as demais instituições de ensino 

superior que agregaram o campo arquivístico em suas unidades e apresenta os currículos que 

foram estruturados por elas. Analisa, em particular, o currículo apresentado por cada uma delas, 

contextualizando-os com as leis e diretrizes que envolvem o sistema de educação nacional e 

compara os conteúdos que o compõem. Reflete sobre a questão curricular em meio aos desafios 

da contemporaneidade e as propostas de harmonização entre as áreas afins.  

 

Palavras-chave: Arquivologia; Ensino de Arquivologia; Curso de graduação em Arquivologia; 

Universidades públicas brasileiras; Currículos; Diretrizes curriculares.  
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ABSTRACT 

 

The subjects of the current paper are the curriculums of undergraduate courses and bachelor 

degrees in Archivology in Brazilian public universities. It identifies the main factors that 

contributed to the evolution of the area as an autonomous discipline in the academic system, 

emphasizing the importance of Universities as primordial instruments to disseminate the 

theoretical and methodological principles that guide the archival. It gives an account of the 

problems involving archives amidst the administrative development in organizations connected to 

the great documental demands and the necessity of professionals able to perform these functions. 

It makes an overview of the recognition of the profession until its institutionalization in higher 

education.  It presents the first curricular formation to the undergraduate course in the country 

and the first public universities that implemented the course. It lists the other higher education 

institutions that aggregated the archival field in their units and presents the curriculums they 

structured. It analyses particularly the curriculum presented by each one of them, contextualizing 

them according to the laws and directives that involve the national education system and 

compares their contents. It reflects about the curricular matter amidst the challenges of 

contemporaneity and the proposals of harmonization between similar areas. 

 

Keywords: Archivology; Archivology of education; Undergraduate course in Archivology; 

Brazilian public universities. Curriculums; Curricular directives. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O ensino é o veículo primordial para que o homem adquira conhecimento cognitivo de 

alguma determinada área do saber e as universidades são instrumentos de suma importância para 

delinear e agregar os princípios norteadores delas de maneira que o indivíduo que almeja alcançar 

conhecimento intelectual e profissional das áreas afins possa obter êxito no exercício das funções 

e atividades inerentes à profissão que desempenhará na sociedade. Essa busca pelo saber torna-se 

constante devido às demandas de mercado, crescimento das novas tecnologias e demais desafios 

da contemporaneidade. 

 

  Sob o olhar da Arquivologia, as instituições de ensino superior são responsáveis por 

corroborarem com o conhecimento e a difusão do papel dos arquivos, considerados elementos-

chave para o desenvolvimento das organizações, herança nacional, cultural e social, bem como 

instrumento administrativo importante para as instituições públicas ou privadas e fomentos para 

pesquisas. No espaço acadêmico é que o graduando encontrará o conhecimento necessário para 

estruturar o pensamento, sob o ponto de vista teórico-metodológico dos conceitos e princípios 

arquivísticos, de modo a aplicá-los durante a trajetória que irá desempenhar em futuras tomadas 

de decisão de uma empresa ou instituição, ou como docentes para ampliar o campo de pesquisa 

para a produção científica e fortalecer a disciplina no país.  

  

 Alguns estudiosos e profissionais da área arquivística iniciaram discussões e reflexões 

sobre o ensino arquivístico em âmbito internacional e nacional, em relação ao avanço das novas 

tecnologias de informação e também com a proximidade da Arquivologia com outras áreas do 

conhecimento. Vários fatores podem influenciar na qualidade da formação acadêmica do 

arquivista: o conhecimento disciplinar e interdisciplinar, perfil de docentes, estrutura curricular, 

estágios, produção científica, organizações arquivísticas, etc. Com base nesses fatores vale 

ressaltar que o currículo nos permite refletir sobre a construção da aprendizagem arquivística em 

meio aos desafios atuais e futuros que o profissional acarretará no exercício de suas funções e 

atividades. Por apresentar uma proximidade com a Biblioteconomia, a Museologia e a Ciência da 

Informação, algumas universidades que ministram o curso de graduação em Arquivologia estão 

estruturando seus currículos agregando disciplinas de núcleo comum entre elas, possibilitando 

que o discente adquira um nível de conhecimento interdisciplinar mais abrangente. Todavia, o 
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aumento desta multidisciplinaridade prevê uma maior concentração de disciplinas voltadas para a 

Biblioteconomia e Ciência da Informação e culminará em perda de disciplinas específicas de 

arquivo, sintetizando o conteúdo que fundamenta o saber e fazer da área, sendo de grande 

relevância para o aprendizado do arquivista. Outro aspecto que compromete a formação do 

universitário é a ausência de docentes especializados em arquivos, pois a falta da experiência 

teórica e prática destes profissionais dificulta uma maior interação do aluno com a vivência e as 

perspectivas de mercado quanto às suas responsabilidades e demandas.  

 

 A Arquivologia no Brasil passa por um processo de estruturação em suas bases 

acadêmicas relacionadas aos projetos políticos-pedagógicos que universidades elaboram sob a 

orientação do Ministério da Educação, o inter-relacionamento com os demais campos do 

conhecimento e os desafios da contemporaneidade que, consequentemente, ocasionam 

diversidade disciplinar nos currículos do curso. Estudos tradicionais e pós-modernos da área 

arquivística apontam para a questão dos currículos das universidades que abrangem os 

conhecimentos da Biblioteconomia, Ciência da Informação e Museologia com a premissa de 

formar um profissional habilitado interdisciplinarmente. Neste trabalho, o que se pretende 

analisar é a estrutura curricular das universidades públicas brasileiras que é diversificada, pois 

elas apresentam peculiaridades relacionadas à tradição histórica de sua fundação, atreladas à 

arquivística e áreas afins que contribuem para a formação do futuro profissional de arquivo. O 

Estado
 
também estabelece leis e diretrizes que promovem a organização estrutural das funções e 

atividades desempenhadas pelas universidades e permite que elas elaborem sua estrutura 

curricular a partir das particularidades estabelecidas.  

 

 As diversidades curriculares encontradas nestas instituições de ensino superior possuem 

características internas (conteúdo, carga horária, estágios, perfil de docentes) e externas (mercado 

de trabalho, avanços econômicos, sociais e tecnológicos) e podem comprometer o campo de 

aprendizagem do universitário. A estrutura curricular é um fator de grande relevância a ser 

analisado, pois os discentes (por serem, em sua maioria, ingressantes do ensino médio) 

encontrarão o conhecimento necessário para estruturar os conceitos e princípios que norteiam a 

disciplina. Por considerar que a estrutura diferenciada dos currículos acarretam dificuldades para 

o avanço da Arquivologia, vale refletir sobre as potencialidades que um modelo curricular 
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estruturado, ou seja, voltado às disciplinas de cunho principalmente arquivístico que podem 

contribuir substancialmente para o fortalecimento e reconhecimento desta tão importante área do 

conhecimento na sociedade brasileira. 

 

 A partir do que foi explicitado, este presente trabalho desdobrar-se-á em objetivos geral e 

específico com a finalidade de contribuir para uma reflexão mais apurada sobre o tema proposto. 

O objetivo geral é ampliar a discussão sobre a estrutura curricular dos cursos de graduação em 

Arquivologia nas universidades públicas brasileiras que apresentam uma grade diversificada em 

relação ao currículo inicial do curso de graduação. Neste contexto, temos como objetivos 

específicos: analisar a estrutura curricular do conhecimento arquivístico, de modo a entender a 

importância de sua formação; identificar as tendências que norteiam a estrutura curricular de cada 

unidade de ensino superior através das bibliografias, informações institucionais disponibilizadas 

pelas universidades e pesquisas empíricas, analisando comparativamente, os currículos 

apresentados por cada uma delas; e refletir, com base na literatura arquivística, sobre a 

perspectiva de integralizar um modelo curricular que corrobore para o fortalecimento e 

visibilidade do ensino em Arquivologia no país. 

 

 Sob este prisma, entende-se que é necessário sistematizar a formação da disciplina no 

Brasil, pois desde o surgimento até os dias atuais o campo arquivístico procura cada vez mais 

configurar-se com autonomia no espaço acadêmico e profissional quanto à sua visibilidade diante 

dos cursos considerados tradicionais como o Direito, Administração, Engenharia, Medicina, entre 

outros oferecidos pelas universidades que alcançam grande posicionamento no mercado e 

reconhecimento pela sociedade. Nesta perspectiva, surge a hipótese de investigar o ensino 

arquivístico com a finalidade de apontar caminhos que possam aprimorar o aprendizado e 

capacitar adequadamente o indivíduo que almeja tornar-se um profissional de arquivo crítico, 

criativo e eficaz segundo suas funções e responsabilidades. No entanto, o currículo é um dos 

caminhos que precisa ser analisado e avaliado com vistas a inserir cada vez mais o arquivista no 

mercado profissional. 

 

 A proposta dos currículos atuais está pautada, de modo crescente, em disciplinas 

referentes à Ciência da Informação e Biblioteconomia devido à inserção da questão 
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interdisciplinar e da chamada “era da informação” relacionada às novas tecnologias de 

informação, o que para a Arquivologia ocasiona perda de disciplinas específicas, pois o espaço 

que deveria ser destinado para o aprendizado da área acaba sendo reduzido para abrigar as 

interdisciplinares, sendo estas apenas para complementar a formação do profissional de arquivo. 

Entende-se que para adquirir o conhecimento relacionado aos princípios e técnicas das funções 

do arquivo quanto à sua produção, identificação, classificação, tramitação, preservação, guarda e 

difusão dos documentos necessita de um número maior de disciplinas e carga horária de aulas 

para que o discente possa desenvolver o pensamento cognitivo e formular suas habilidades 

naturais para a vivência teórica e prática da disciplina. Por isso, pensar em ter um profissional 

que desempenhe suas funções aliado às novas demandas de mercado e tendências da atualidade 

não é apenas inserir estas interfaces no currículo e sim preparar o acadêmico para analisar, 

formular e gerenciar ações criativas e inovadoras para futuras tomadas de decisão em 

organizações arquivísticas. 

 

 Nesta perspectiva, os currículos atuais não correspondem ao que seria a real identidade do 

arquivista, pois o conteúdo interdisciplinar apenas o habilita para outras particularidades e o 

define como um profissional que seja capaz de processar e transferir informações. Portanto, o 

estudo busca apontar uma reformulação curricular, isto é, um currículo que atenda as reais 

especificidades da Arquivologia quanto ao seu conteúdo no que se refere à avaliação, a 

classificação, ao uso, a destinação, a guarda e eliminação adequada dos documentos de arquivo, 

além de promover a preservação do patrimônio histórico-cultural e fomentar pesquisas científicas 

na área. E neste sentido, vale ressaltar que o papel do arquivista não se limita em recuperar e dar 

acesso às informações arquivísticas, e sim, registrar, gerenciar e provar as ações e atividades das 

empresas ou instituições através da produção documental que elas desenvolvem em suas 

unidades.    

 

 O trabalho está fundamentado em literaturas pertinentes à área arquivística com base em 

levantamento bibliográfico existente, pesquisas empíricas relacionadas ao tema e em sítios 

eletrônicos disponibilizados pelas instituições de ensino superior que ministram o curso, 

pretende-se diferenciar e comparar as ideias relacionadas aos aspectos teórico-científicos visando 

construir uma análise reflexiva mais abrangente sobre uma base estrutural para o currículo das 
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universidades públicas brasileiras. Nesta perspectiva, o trabalho não tem por finalidade 

acrescentar aspectos já agregados aos princípios que norteiam a literatura arquivística, mas 

contribuir para discussões que proporcione o aprimoramento da qualidade do ensino superior a 

partir da questão curricular. Não é uma revisão de literatura, e sim um comparativo da estrutura 

curricular do curso de graduação das universidades públicas.   

 

2 MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

 Desde que o homem tomou consciência da necessidade de se conservar os registros 

produzidos a partir da escrita, os arquivos foram instituídos, primeiramente, como local para 

abrigar estes registros e, a posteriori, fonte de preservação da memória e da história da 

humanidade. Todavia, os arquivos surgiram na Civilização Pré-Clássica quando os povos das 

antigas civilizações e da Mesopotâmia representavam a escrita em tábuas de argila e depois, no 

Egito antigo em couro, papiro e outros tipos de suporte e os guardavam em templos. Sua 

importância aumentou gradativamente com o desenvolvimento da Administração no mundo 

Greco-Romano, pois os documentos existentes apresentavam características diplomáticas, 

financeiras e administrativas e eram conservados em depósitos. Verifica-se que nestes períodos já 

existiam, de forma marcante, os arquivos e os seus “arquivistas” que atuavam de maneira 

rudimentar. A partir do século XVI surgiram os primeiros manuais de concepções jurídicas de 

realização Arquivística, organizados para os arquivos suecos e em 1632 a discussão sobre a 

história e a importância dos arquivos culminaria em normas mais específicas (BRADSHER; 

PACIFICO, 1998, p.25).   

 

 Com a Revolução Francesa a sociedade começou a reconhecer a funcionalidade dos 

arquivos quanto a sua organização e administração e o documento passa a assumir uma dimensão 

de prova empírica tornando-se fundamental para a construção do patrimônio-histórico do país e 

para a legitimação do Estado enquanto espaço territorial, definindo o fortalecimento de sua 

sustentação legal, onde sua preservação passa a ser feita pelos Arquivos Nacionais, sendo o 

Arquivo Nacional da França (1879) o pioneiro a instituir esta realidade para os demais arquivos. 

Neste contexto a Arquivologia começa a ser incorporada como objeto de estudo teórico-

metodológico instituindo que os documentos provenientes de uma mesma instituição fossem 



18 

 

tratados e preservados de forma natural e única respeitando os fundos ao qual pertenciam. 

Segundo Reis (2006, p.6) esse foi o grande marco registrado por Natalis de Wailly no tratamento 

dos arquivos e também como fundamentação da base epistemológica arquivística: o “princípio da 

proveniência” ou “princípio de respeito aos fundos”, fatos essenciais para o fomento da profissão. 

 

 Sob essa perspectiva houve a necessidade em formular uma disciplina que agregasse todas 

as transformações ocorridas na administração dos arquivos aliados à preocupação quanto a sua 

funcionalidade. Rousseau e Couture (1998, p.48) afirma que a disciplina arquivística corroborou 

para que a história permitisse “definir quatro grandes setores principais que foram objeto dos 

trabalhos dos especialistas dos arquivos, ou seja, o tratamento, a conservação, a criação e a 

difusão”. Com o crescimento das instituições arquivísticas a autonomia do conhecimento 

arquivístico foi ampliada para o sistema educacional e, consequentemente, o ensino foi 

disseminado para as escolas tradicionais de formação profissional na Europa, Estados Unidos e 

países Latino-Americanos, que foram as pioneiras em institucionalizar o campo arquivístico 

educacional: 

 

 

 

A formação em Arquivítica inicia-se no século XIX com a criação de grandes escolas 

especializadas: École des Chartes em Paris em 1821, a de Viena em1854, a de Madrid 

em 1856, e a de Florença em 1857. A par destas instituições especializadas, encontramos 
universidades, tanto na Europa como em África e na América, que oferecem uma 

formação em arquivística no primeiro, segundo ou terceiro ciclo universitário, no 

programa de história, de ciências da informação ou noutros. A criação de uma secção 

sobre a formação e o aperfeiçoamento dos arquivistas no Conselho Internacional de 

Arquivos, no XII Congresso Internacional de Arquivos em 1992, demonstra a dimensão 

que a formação em Arquivística adquiriu no mundo inteiro. (ROUSSEAU; COUTURE, 

1998, p. 54) 

 

 

 

 

 A École des Chartes, referência para profissionais em treinamento para o tratamento de 

fontes históricas, tinha “um currículo fundamentado em História, Arqueologia, e História da Arte, 

enfatizando, em termos técnicos, Paleografia, e a partir desta, os estudos de Diplomática, 

Sigilografia e Numismática” e adotou a formação dos arquivistas, o que serviu de modelo para as 
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demais Escolas desenvolverem o curso (SÁ, 2013, p.35). A partir da consolidação deste currículo 

elaborado pela École des Chartes, novas bases de formação científica foram iniciadas e 

influenciadas para a criação de cursos afins, dentre eles o de Arquivologia e nos permite 

identificar como também ocorreu sua primeira formação curricular como disciplina. No entanto, 

com a implantação dos Arquivos Nacionais, a Arquivologia passa a incorporar traços da 

Administração devido aos documentos de cunho administrativo que estavam acumulados sob a 

guarda do Governo e a partir da “necessidade de incrementar a eficiência governamental, ser um 

tipo de fonte de cultura, garantia de direitos e privilégios do Estado para com os governados e a 

ordem oficial para as atividades do governo” faz com que os arquivos públicos tornem-se 

instituições (SCHELLENBERG, 2006, p.30).  Segundo esta vertente, o arquivista volta-se para as 

questões sociais e direito do cidadão se desprendendo aos poucos da História e adquirindo assim 

sua autonomia social e cultural. 

 

 Em conformidade com os princípios norteadores da episteme e da práxis arquivística no 

campo educacional, o desenvolvimento e a expansão das atividades arquivísticas cresceram 

substancialmente ao ponto dos arquivistas no mundo estabelecerem interfaces de informação 

sobre acervos, procedimentos e problemas nas instituições, promovendo cooperação entre 

organizações nacionais e internacionais com os profissionais da área. Contudo, a Organização das 

Nações para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) propôs um conselho que tratasse 

sobre treinamento, procedimentos, políticas, ética e outros assuntos relacionados aos arquivistas e 

em 1950, com a realização do I Congresso Internacional de Arquivos, em Paris, foi criado o 

Conselho Internacional de Arquivos (CIA), sendo responsável por fomentar o uso acadêmico de 

documentos de arquivo e sua administração efetiva. (BRADSHER; PACIFICO, 1998, p.30).   

 

 Com a intensificação da comunicação, tecnologia e informação, a UNESCO realizou 

outras conferências de grande relevância que aconteceram na América Latina (1966), Ásia 

(1967), África (1970) e nos Estados Árabes (1974). Também em 1974 ocorreu uma conferência 

relacionada à integralização dos serviços de documentação, bibliotecas e arquivos: 
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Em 1974, a UNESCO organizou em Paris, de 23 a 27 de setembro, uma Conferência 

Intergovernamental sobre o planejamento das infraestruturas nacionais de 

documentação, bibliotecas e arquivos. O evento contou com a cooperação da Federação 

Internacional de Documentação (FID), a Federação Internacional das Associações de 

Bibliotecários (FIAB) e o Conselho Internacional de Arquivos (CIA). [...] os três temas 

principais da Conferência foram: planificação integrada das infraestruturas nacionais de 

documentação, bibliotecas e arquivos; planejamento de aplicação de tecnologia nos 

serviços mencionados; planejamento de recursos humanos desses serviços. (JARDIM, 

1995, p.36-37) 

 

 

 

 

 

 

    

 Em outra reunião promovida em 1976, foi criado o Programa Geral de Informação (PGI) 

que tinha como objetivo racionalizar e harmonizar as ações relacionadas ao campo da informação 

científica, documentação, bibliotecas e arquivos. No entanto, abrindo parênteses para a questão 

curricular, entende-se que é neste momento que aparece o inter-relacionamento entre as áreas.    

Todavia, é importante lembrar que no ano seguinte foi criado o Records and Archives 

Management Program (RAMP) que “deveria abarcar as políticas de arquivos, regras e normas, 

infraestruturas, formação e investigação para o desenvolvimento nacional, regional e 

internacional” (MARQUES, 2011, p. 134), que em conjunto com a CIA e UNESCO, em 1979 

promoveu programas através de publicações, administração e o uso mais efetivo dos arquivos 

para os países em desenvolvimento. Retomando a questão do ensino, com o passar dos anos os 

arquivistas se mobilizaram para organizar associações, dentre elas a Sociedade dos Arquivistas 

Americanos, a Sociedade dos Arquivistas Australianos, a Associação dos Arquivistas Canadenses 

e a Sociedade dos Arquivistas (na Inglaterra), objetivando o aperfeiçoamento do arquivista. 

(BRADSHER; PACIFICO, 1998, p.31)  

 

 Segundo Fishbein (1985) novamente o RAMP, a CIA e a UNESCO desenvolveram 

estudos para elaboração de diretrizes visando aprimorar formação do arquivista e, em 1985, esta 

proposta culminou na produção de um modelo curricular para a educação e formação de 

arquivistas em automação com a finalidade de promover o desenvolvimento profissional através 

de programas de educação continuada essenciais para arquivistas e demais profissionais da 

informação. (FISHBEIN, 1985, p. 4) 
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  No Brasil essa trajetória iniciou-se com a criação do Arquivo Nacional (1838), 

anteriormente chamado de Arquivo Público do Império,
1
 previsto pela Constituição de 1824, que 

abrigava todos os documentos públicos do país. Com o crescente volume de massa documental 

acumulada e a grande demanda de informações geradas nos arquivos, foi necessário capacitar os 

profissionais existentes e implantar cursos de graduação que promovessem o saber e fazer 

arquivístico com vistas a formar um profissional habilitado para exercer as funções e atividades 

inerentes à profissão. Influências internacionais contribuíram para que o ensino arquivístico fosse 

consolidado no país e, vale ressaltar, alguns fatores internacionais importantes na formação desta 

área no sistema educacional brasileiro, considerando que a maioria da literatura especializada 

sobre Arquivologia é composta por autores estrangeiros. 

 

   A primeira influência foi em 1841 com o “princípio da proveniência”, também chamado 

de princípio de respeito aos fundos, que marca o predomínio francês, segundo Rousseau e 

Couture (1998, p. 79), com o historiador e arquivista Natalis de Wailly, chefe da divisão 

administrativa dos arquivos departamentais do Ministério do Interior, definindo que os 

documentos seriam agregados por fundos de uma mesma proveniência, ou seja, de uma 

instituição, família ou indivíduo e que estabelecesse uma relação entre si, não podendo ser 

misturado com outros fundos. A segunda influência foi a criação do Manual dos Arquivistas 

Holandeses, em 1898, pelos arquivistas Muller, Feith e Fruin, sendo um marco para Arquivologia 

na técnica em organizar os fundos respeitando a ordem original dos documentos, considerando 

que arquivo é “o conjunto de documentos escritos, desenhos e material impresso, recebidos ou 

produzidos oficialmente por determinado órgão administrativo ou por um de seus funcionários na 

medida em que tais documentos se destinavam a permanecer na custódia desse órgão ou 

funcionário”. (ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES, 1973, p. 13). E a terceira 

foi a concepção de que os arquivos deveriam administrar seus respectivos documentos desde sua 

criação até sua disponibilização, promovendo a eficiência e assegurando a manutenção até sua 

destinação final, sendo liderada pelo norte-americano Theodore Roosevelt Schellenberg que 

“modernizou” o arquivo nacional dos Estados Unidos com princípios e técnicas para racionalizar 

o trabalho nos arquivos, nos mostra que a “influência americana foi determinante no domínio da 

                                                
1 As informações sobre a história do  Arquivo Nacional estão disponibilizadas no site da instituição. Disponível em: 

<http:// www.arquivonacional.gov.br>.  
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organização dos documentos produzidos por administrações públicas”. (ROUSSEAU; 

COUTURE, 1998, p. 46) 

 

  Retomando a questão do arquivo nacional brasileiro, foi criado decreto nº 9.197 de 9 de 

dezembro de 1911 que regulamentou o AN como instituição responsável por custodiar todos os 

documentos concernentes à administração, história e geografia do país, além de dividir o arquivo 

em três seções: Administrativa, Histórica, e Legislativa e Judiciária
2
, ampliando a área de atuação 

do arquivista. A partir da década de 1960, a Arquivologia tomou forças para ser estruturada como 

disciplina de fundamental importância para o desenvolvimento administrativo nas organizações, 

na construção do patrimônio histórico-cultural e fonte de informação para a sociedade. A  

presença dos arquivistas Henri Boullier de Branche (França) e Theodore Roosevelt Schellenberg 

(Estados Unidos) no Brasil também contribuiu para que a proposta de formar profissionais 

habilitados através de um curso voltado para arquivistas no país fosse fortalecida.  Segundo 

Esposel, o Curso Permanente em Arquivo, organizado pelo Arquivo Nacional (Ministério da 

Justiça), foi um marco para a institucionalização do curso em nível superior, pois “no Brasil, o 

único curso regular, até bem pouco tempo, era o ministrado pelo Arquivo Nacional onde, além de 

matérias técnicas (Organização e Administração de Arquivos, Técnica de Arquivos) se leciona 

também: Paleografia, Diplomática, Genealogia, Heráldica, Administração Pública e História do 

Brasil”, e visava o aprimoramento dos funcionários que já atuavam nas dependências da 

instituição exercendo as atividades relacionadas aos arquivos. (ESPOSEL, 1994, p.39) 

 

 Com o estabelecimento da Lei nº 6.546 de 4 de julho de 1978 que regulamentava as 

profissões de arquivistas e técnicos de arquivo, possibilitou um avanço na fundamentação área 

enquanto ciência para o campo acadêmico. O pensamento político-social em volta dos arquivos 

cresce gradativamente, principalmente com o apoio da Associação dos Arquivistas Brasileiros 

(AAB), fortalecendo ainda mais as diretrizes para formação dos cursos de graduação. Os 

currículos são definidos de acordo com as matérias já iniciadas no curso ministrado pelo Arquivo 

Nacional. Com o passar dos anos, frente aos desafios da globalização e das novas tecnologias, a 

                                                
2 Estas e demais informações sobre o Arquivo Nacional estão no sítio eletrônico da instituição.    Disponível em: 

<http://www.arquivonacional.gov.br>. 
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sociedade busca constantemente obter acesso às informações das mais diversificadas áreas, 

ocasionando uma mudança na estrutura curricular dos cursos já implantados no país.   

 

  Na década de 80 a demanda pela procura do profissional arquivista cresce e surgem 

discussões e reflexões em torno do ensino em Arquivologia e do plano curricular. Estudiosos 

renomados como: José Maria Jardim, Maria Odila Kahl Fonseca, José Pedro Esposel, Heloísa 

Liberalli Bellotto, entre outros, apontam que o ensino é a primeira porta de acesso para que o 

indivíduo adquira o conhecimento que o conduzirá ao êxito intelectual e profissional em 

arquivística. Segundo Jardim (1999, p.1) há uma diferenciação entre os termos “educação” e 

“capacitação” e vale ressaltar que ambos são fundamentais para o processo de aprendizagem dos 

discentes: 

 

 

 
Em primeiro lugar cabe distinguir educação de capacitação, ainda que, conforme 

PEDERSON (1994, p.5), a preparação para uma profissão compreende uma mescla de 

ambas. Educação é, neste sentido, tomada como “um processo de instrução sistemática 

para desenvolver a capacidade intelectual do indivíduo e adquirir um corpo de 

conhecimento”. Sua ênfase encontra-se no teórico/analítico e no processo e capacidade 

do sujeito em compreender, comparar, transferir e aplicar conceitos e princípios gerais a 

uma variedade de situações e problemas específicos. A capacitação objetiva dotar os 

seus beneficiários de um tipo mais concentrado de instrução para cumprir tarefas 

definidas, num contexto específico. Visa servir como “meio para se atingir um fim, ou 

seja, adquirir experiência em um tipo de trabalho e não constituir-se num fim em si 

mesmo”.  (JARDIM, 1999, p.2) 
 

 

 

 

 
  

 Partindo desse ponto de vista, acredita-se que tanto a educação, quanto a capacitação estão 

atreladas às instituições de ensino superior, que assumem o papel de veículos responsáveis por 

promoverem a difusão do conhecimento arquivístico. Com o crescente fluxo de documentos 

produzidos e recebidos pelas instituições, há necessidade em se obter profissionais habilitados 

para a função e, consequentemente, os cursos de graduação em Arquivologia são ampliados com 

a missão de agregar e transferir os princípios norteadores desta área do conhecimento ao 

indivíduo que almejará estudar e exercer esta profissão. Segundo Fonseca, (2012, p.70) 1990 foi 

caracterizado como “o período de consolidação da universidade como espaço político e 
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acadêmico importante na configuração do campo arquivístico”, destacando momentos 

significativos para ampliação do curso de graduação, crescimento da produção científica, 

implantação dos cursos de pós-graduação, qualificação do corpo docente, entre outros aspectos. 

Também a implementação da Lei nº 8.159 de 8 de janeiro de 1991, estabeleceu diretrizes para 

política nacional de arquivos públicos e privados fortalecendo a área. 

 

 Quanto aos currículos estão organizados, tendo como base as diretrizes estabelecidas pelo 

Ministério da Educação
3
 e as tendências relacionadas às questões políticas, sociais, econômicas e 

culturais da atualidade, visando atender as demandas do estado em que o curso foi implantado. 

Isso é um dos fatores que explica a diversidade que há na estrutura curricular de cada unidade de 

ensino superior. As disciplinas que contribuiriam para o pensar e o fazer arquivístico perdem 

espaço para a inserção das interdisciplinares, ou seja, àquelas áreas afins que estão em 

proximidade com a Arquivologia (Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação). 

Alguns autores da literatura contemporânea arquivística têm apontado para o inter-

relacionamento entre estas áreas visando um profissional que seja habilitado para desenvolver 

todas as funções inerentes entre elas, mas vale ressaltar que cada área apresenta especificidades 

que só serão desenvolvidas naquele campo. 

 

 

 

A estrutura curricular deveria, por princípio, refletir tais mudanças socialmente 

determinadas. Um dos desafios consiste em elaborar um currículo que, em nível de 

graduação (portanto, um primeiro nível de aprendizado profissional), contemple as 

características interdisciplinares da Arquivologia contemporânea. [...] como resultado, o 

caráter interdisciplinar da Arquivologia dificilmente é vivenciado e como tal, apreciado, 

pelo aluno ao longo de sua formação. (JARDIM, 1999, p.6) 

 

 

 

 

 Pesquisas, reuniões e debates sobre a questão do ensino brasileiro voltado para os 

arquivos são realizados e principalmente quando se fala dos currículos nas universidades. Essa 

                                                
3 Antiga Lei Federal nº 4.024/61, sendo revogada pela Lei nº 9.394/96, fixa diretrizes e bases para  Educação   

Nacional.   Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4024.htm >. Acesso em: 08 abr. 2014. 
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preocupação é digna de uma reflexão mais apurada, na medida em que o curso, mesmo que 

timidamente, começa a conquistar espaço visivelmente no mercado de trabalho e desperta 

interesse pelos futuros ingressos nestas unidades de ensino. JARDIM afirma que a hipótese de 

reformular o currículo seria uma das propostas que consolidaria o ensino arquivístico no país:  

 

 

 

 

O currículo não é um produto, mas um processo que envolve professores, alunos, 

egressos, profissionais de áreas afins, representantes do mercado de trabalho, etc. na sua 

elaboração e avaliação. Alterar o currículo pressupõe pesquisar o conjunto de aspectos 

que envolvam o perfil do profissional que se pretende formar. Como tal, transformar o 

currículo significa promover novas posturas, particularmente no que se refere aos corpos 

docente e discente, sob pena de, em nome de uma proposta curricular até arrojada, 

conserva-se elementos de uma Arquivologia científica e socialmente defasada. O 

currículo deve ser visualizado não como um ponto de partida, mas como reflexo de uma 

política educacional que ainda estamos por definir na área. (JARDIM, 1999, p.8) 

 
 

 

 

 

 

 

 Nesta perspectiva, é válido argumentar que um ensino de qualidade poderá acarretar 

benefícios que contribuirão para o crescimento do campo arquivístico no Brasil, desde que todos 

os envolvidos (discentes, docentes, universidades, associações) conscientizem-se de que este 

trabalho deva ser realizado em conjunto, visando sempre o fortalecimento da área em nível 

acadêmico e profissional com vistas ao reconhecimento do arquivista na sociedade. 

 

3 A PRIMEIRA  FORMAÇÃO   CURRICULAR  DO  CURSO  DE  GRADUAÇÃO    EM  

   ARQUIVOLOGIA NO BRASIL 

 

 Os Arquivos existem desde os tempos coloniais e cresceu gradativamente durante o 

processo de evolução do país e a Arquivologia nasce no Brasil a partir da criação do chamado 

Arquivo Público do Império que, atualmente, denominado Arquivo Nacional, abrigava toda 

documentação produzida ao longo da história brasileira. Neste período, o país foi marcado por 

vários momentos de conflitos, pois Dom Pedro I havia abdicado do trono e o Brasil foi governado 
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por um regime regencial que ocasionou guerras e revoluções devido às questões políticas 

(FERREIRA, 1995, p.209). Retomando a questão dos Arquivos, os trabalhos realizados eram 

ainda remotos, se comparado, às transformações que estavam revolucionando as técnicas 

arquivísticas quanto ao tratamento, conservação, preservação, recuperação e difusão dos 

documentos salvaguardados em arquivos dos países da Europa e dos Estados Unidos. No 

Arquivo Nacional o reconhecimento sobre a funcionalidade arquivística evoluiu em decorrência 

ao crescimento do acúmulo de documentos e a necessidade em obter-se mão de obra qualificada 

para exercer as atividades inerentes à função arquivística.  

 

 Ainda em processo de evolução, o país sofreu mais mudanças no cenário político com a 

chegada do Período Republicano (1889-1930) até a Revolução de 1930 quando Getúlio Vargas 

assume a presidência do país propondo a centralização dos poderes, criação de ministérios, entre 

outras medidas econômicas e sociais (FERREIRA, 1995, p.338). Vargas governou o país durante 

15 anos (1930-1945) e durante este período grandes transformações contribuíram para o campo 

arquivístico, pois neste momento surgem instituições que buscam aumentar a eficiência da 

administração pública. A partir deste contexto a Arquivologia é vista sob a possibilidade de 

disciplina e curso de aperfeiçoamento tendo como aliados o Departamento Administrativo do 

Serviço Público (Dasp), a Fundação Getúlio Vargas e o Arquivo Nacional. 

 

 

 

 

 

A constituição de um corpo profissional burocrático de Estado foi um dos eixos de 

atuação do Dasp. Esse aporte que o Departamento ofereceu à administração pública 

brasileira teve como elemento central o ingresso no serviço público de um grupo de 

profissionais qualificados em diversas carreiras, e depois o seu aperfeiçoamento. Nesse 

aspecto, os serviços de bibliotecas e arquivos foram igualmente contemplados, como as 

áreas de Administração, Economia e Engenharia. A regulamentação de cursos 
específicos, a realização de concursos e o encaminhamento de profissionais para 

estudarem no exterior foram algumas das medidas implementadas. (MARQUES; 

RODRIGUES; SANTOS, 2014, p. 21) 
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 A outra instituição interessada na ampliação da Arquivologia foi a Fundação Getúlio 

Vargas:  

 

 

 

[...] a FGV dava seus primeiros passos rumo a um projeto profissional para a 

administração de seus arquivos, ao encarregar a funcionária do Protocolo do Serviço de 
Comunicações, Marilena Leite Paes, de organizar o arquivo da instituição em 1959. 

Após ingressar em 1955, no Protocolo da FGV, a recém-diplomada no ensino secundário 

passou a se “familiarizar” com os documentos que ingressavam sem o controle da 

instituição, em franco crescimento e ampliação de suas áreas de atuação. (MARQUES; 

RODRIGUES; SANTOS, 2014, 35) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Foi no AN que, de fato, a disciplina arquivística foi institucionalizada no país: 

 

 

 

 

Em agosto de 1958, tomou posse na direção do Arquivo Nacional o historiador José 

Honório Rodrigues, com a tarefa de modernizar o órgão, criado em janeiro de 1838 

como Arquivo Público do Império, conforme previsto na Constituição monárquica de 

1824. [...] Três meses após a sua posse, José Honório obteve a aprovação do Regime 

Interno, transformando a estrutura do órgão, que passava a dispor de instrumentos mais 

compatíveis com a moderna arquivística europeia e norte-americana. (MARQUES; 

RODRIGUES, SANTOS, 2014, p.37) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Neste contexto surge o primeiro curso de capacitação nas dependências do Arquivo 

Nacional, sendo intitulado como Curso de Preparação de Pessoal Auxiliar de Arquivo (CPA) e 

contou com a presença do francês Boullier de Branche. O curso foi dividido em dois períodos de 

quatro meses no ano de 1959 e sua estrutura curricular será demonstrada no Quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1 – Estrutura Curricular do CPA (1959) 

1° Período (abril – julho) 2º Período (setembro – dezembro) 

Disciplinas Disciplinas 

História Administrativa do Brasil Organização e Administração de Arquivos 

Princípios de Técnica de Arquivo História do Brasil 

Disciplinas Auxiliares da História do Brasil  

(Noções de Genealogia, Noções de Nobiliarquia, 

Cartografia, Referência e Bibliografia,  Noções de 

Cronologia). 

Historiografia Geral e do Brasil (noções) 

Noções de Documentação Moderna (microfilmes, 

filmes e discos) 

Pesquisa Histórica 

Organização da Administração Atual  

Fonte: MARQUES; RODRIGUES; SANTOS, História da Arquivologia no Brasil (2014, p.39-40)  

 

 A partir desta configuração novas iniciativas foram tomadas para que o curso fosse 

aperfeiçoado, pois “uma das recomendações formuladas por Boullier de Branche, a criação de 

uma escola ou uma série de cursos regulares para formação de arquivistas, começou a ser posta 

em prática em 1960, com a criação do Curso Permanente de Arquivos, de dois anos de duração”. 

(MARQUES; RODRIGUES; SANTOS, 2014, p. 41). Este curso foi dividido em quatro períodos 

de quatro meses cada, de acordo com a estrutura curricular demonstrada no Quadro 2 a seguir: 

Quadro 2 – Estrutura Curricular do Curso Permanente de Arquivos 

1º Ano 2º Ano 

Disciplinas - 1º Período Disciplinas – 3º Período 

Técnicas de Arquivo 

História do Brasil 

Organização da Administração Pública 

Organização e Administração de Arquivos 

Notariado 

Historiografia Geral 

Documentação Moderna (filmes, discos e 

microfilmes) 

Disciplinas – 2º Período Disciplinas – 4º Período 

Instrumentos de Arquivo 

História Administrativa do Brasil 

Disciplinas Auxiliares da História do Brasil (genealogia, 

nobiliarquia, cartografia, heráldica)  

História dos Arquivos (análise e confronto) 

Paleografia e Diplomática 

Historiografia do Brasil 

Pesquisa Histórica 

Fonte: MARQUES; RODRIGUES; SANTOS, História da Arquivologia no Brasil (2014, p. 42). 
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 Os quadros apresentados demonstram a marcante presença das áreas de História e 

Administração na composição do currículo dos cursos, todavia, a estrutura não era ideal para que 

o indivíduo desenvolvesse o pensar e saber arquivístico sobre as reais atividades a serem 

exercidas. Ainda analisando as disciplinas que compõem os cursos explicitados, podemos 

observar que as influências da chamada “Arquivologia Clássica” eram inexpressivas se 

compararmos aos atuais currículos encontrados no ambiente educacional das universidades. 

Aliás, abrindo parênteses para a questão do curso técnico, ele nunca foi implantado no país até o 

presente momento, possibilitando que pessoas de ensino médio (antigo 2º grau) concorram a 

oportunidades de emprego em empresas e instituições destinadas ao cargo de técnico de arquivo, 

sem ter o conhecimento necessário dos conceitos e princípios norteadores da Arquivologia e sua 

a aplicabilidade no campo de atuação, podendo ocasionar um retrocesso na qualidade do trabalho 

pertinente à profissão. 

 

 Voltando a questão curricular, ainda faltavam os elementos principais para que o curso 

atendesse as reais demandas do Arquivo Nacional em relação ao crescimento da produção 

documental e dos movimentos econômicos, sociais e políticos que o país enfrentava em seu 

processo de desenvolvimento. Com a fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, em 20 

de outubro de 1971, novas oportunidades surgiram para a formação disciplinar arquivística 

brasileira visando à possibilidade de expandi-la para o ensino universitário. Todavia, o Curso 

Permanente de Arquivos sofreu uma nova intervenção em seu currículo, pois o Ministério da 

Educação estabeleceu em “24 de janeiro de 1972 o voto da Câmara de Ensino Superior aprova a 

criação de um curso de Arquivologia em nível superior e em 1974 a Resolução nº 28 do Conselho 

Federal de Educação fixa as matérias do currículo mínimo do Curso de Graduação em 

Arquivologia”, regulamentando-o no quadro educacional universitário. (FONSECA, 1999, p. 2).  

Neste momento, o curso passa a compor uma estrutura mínima curricular entre 3 a 5 anos de 

duração, mínimo de 2.400 horas-aula e as disciplinas serão representadas no Quadro 3 a seguir:  
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Quadro 3 – Primeira Formação do Currículo do Curso de Graduação em Arquivologia 

Semestre Disciplinas Carga Horária 

1º Arquivo I  60 

1º História e Historiografia do Brasil 60 

1º História Moderna e Contemporânea 60 

1º Português Histórico 60 

1º Latim 60 

1º Francês 60 

1º Inglês 60 

 

2º Arquivo II 60 

2º História Administrativa e Constitucional Brasileira 60 

2º Direito Administrativo e Constitucional 60 

2º Latim 60 

2º Francês  60 

2º Inglês 60 

 

3º Arquivo II 60 

3º Notariado 60 

3º Genealogia, Heráldica, Sigilografia 60 

3º Paleografia e Diplomática 60 

3º Geografia Geral 60 

3º Francês 60 

3º Inglês 60 

 

4º Arquivo II 60 

4º Paleografia e Diplomática 60 

4º Estatística  60 

4º Noções de Sociologia 60 

4º Francês  60 

4º Inglês 60 

 

5º Arquivo II 60 

5º Paleografia e Diplomática  60 

5º Noções de Economia 60 

5º Noções de Contabilidade e Pública 60 
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5º Preservação e Restauração de Documentos 60 

5º Francês  60 

5º Inglês 60 

 

6º Arquivo I e II 60 

6º Técnicas de Pesquisa 60 

6º Reprodução de Documentos 30 

6º Informática 60 

6º Francês  60 

6º Inglês 60 

Fonte: Elaboração do autor. Dados da AAB (1972).  

 

 A partir desta primeira formação curricular, as universidades elaboraram os currículos 

segundo suas especificidades na atuação do campo arquivístico educacional. Pode-se considerar 

que cada instituição de ensino superior tivesse autonomia para elaborar o currículo, a partir do 

que foi estabelecido pelo Conselho Federal de Educação. Contudo o Arquivo Nacional, em 

parceria com a antiga Federação das Faculdades Isoladas do Estado do Rio de Janeiro (FEFIERJ), 

assume o papel de instituição pioneira do curso de graduação em suas dependências, 

posteriormente, transferido para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 

antiga FEFIERJ.  As primeiras universidades a implantarem a Arquivologia em nível superior 

foram: UNIRIO (1973), ainda nas dependências do Arquivo Nacional, Universidade Federal de 

Santa Maria (1977) e Universidade Federal Fluminense (1978). Em reflexão sobre a qualidade do 

ensino arquivístico, Jardim afirma a importância da Universidade na formação inicial do 

arquivista: 

 

 
 

 

 

 

[...] na interseção destas três dimensões, encontra-se o ensino arquivístico tendo como 

principais atores o arquivista em formação inicial e o arquivista como docente e 

pesquisador. Ambos se inserem num cenário em cujo macroscosmo social localizam-se 

a Universidade, as organizações arquivísticas e as demandas que legitimam uma 

profissão à medida que esta assume tarefas socialmente importantes. (JARDIM, 1999, p. 

1, grifo nosso) 
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 Vale ressaltar que, em 4 de julho de 1978, a Lei nº 6.546 regulamentou as profissões de 

arquivista e técnico de arquivo foi uma grande conquista para a área, pois a consolidação da 

profissão aliadas às novas diretrizes nas bases da educação superior corroboraram para acelerar a 

ampliação do curso de graduação nas universidades públicas brasileiras, ocasionando também a 

diversificação dos currículos.  

 

4 A DIVERSIDADE CURRICULAR DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS 

 

 A Disciplina Arquivística ganhou espaço no campo educacional superior e 

consequentemente, subsidiou algumas alterações na estrutura curricular do curso nas 

universidades, a saber: disciplinas, carga horária, estágios e demais atividades que 

complementam o currículo são importantes para a composição do processo de aprendizagem do 

discente em meio ao pensamento do conhecimento cognitivo da área. Mediante aos desafios da 

atualidade, do mercado de trabalho, o saber da Ciência da Informação e dos processos de 

informação, além das novas tendências relacionadas às áreas afins (Biblioteconomia e Ciência da 

Informação) propõem um maior inter-relacionamento com o campo arquivístico para 

complementar a formação estrutural dos currículos do curso nas universidades. 

 

 Atualmente, o curso de graduação em Arquivologia está implantado em 16 universidades 

públicas
4
 no país, sendo 3 em esfera estadual e as demais federais. Todavia, durante a pesquisa 

não foram encontrados dados que fundamentassem a configuração do curso na Universidade 

Federal do Pará, por isso, pretende-se analisar neste trabalho as universidades em que os cursos já 

estão institucionalizados e sua situação atual.  

 

4.1 O CURRÍCULO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ENTRE 1970 – 2000 

 

 Este período passou por uma sistematização para organizar a nova área do conhecimento, 

a Arquivologia, no espaço acadêmico após uma série de manifestações associativas arquivísticas 

e transformações no quadro político-social do país. As primeiras universidades públicas da 

                                                
4 Os dados fornecidos sobre o curso nas Instituições de Educação Superior estão disponibilizados no sítio eletrônico 

do Ministério da Educação.    Disponível em: < http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 05 abr. 2015 
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década de 70 que adotaram esta nova área do saber foram: UNIRIO, UFSM e UFF. Na década de 

90, fatores importantes contribuíram para acelerar o campo arquivístico e consolidá-lo no 

ambiente acadêmico e social do país, dentre os quais vale destacar a Lei nº 8.159 de 8 de janeiro 

de 1991 que estabeleceu a política nacional de arquivos públicos e privados. Neste período o 

curso foi ampliado para UNB, UFBA, UEL, UFES e UFRGS. Todas as universidades citadas 

apresentam especificidades quanto à formação, currículo e tendências que norteiam a arquivística 

e vale identificar quais as principais características que estruturam o currículo, resumidamente, de 

cada uma delas em particular. 

 

4.1.1 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 

 

 A UNIRIO foi a primeira universidade a incorporar o curso de graduação. Sua fundação 

deve-se à fusão dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro que formaram a Federação das 

Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro (FEFIERJ)
5
 e atuava juntamente com o 

Arquivo Nacional na formação do Curso Permanente de Arquivos. Em 1973, um acordo foi 

firmado entre o AN e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) integrante da FEFIERJ, 

atualmente UNIRIO, para conferir um mandato universitário para o curso e o Ministério da 

Educação o institucionalizou em nível superior. O curso foi ministrado primeiramente nas 

dependências do AN e, em 1979, transferido para o espaço acadêmico da UNIRIO. Atualmente é 

denominado como Escola de Arquivologia do Centro de Ciências Humanas e Sociais. Este 

Centro ainda abriga as Escolas de: Biblioteconomia, Educação, História, Museologia, Serviço 

Social, Turismo e Filosofia. O curso passou por várias transformações em sua trajetória e 

segundo Marques; Roncaglio; Rodrigues (2011, p.334) acontecimentos históricos marcaram, de 

maneira peculiar, sua formação e vale destacar dentre eles: a implantação do curso de Paleografia 

(Decreto 9.197/1911), criação do Museu Histórico Nacional (1922), o curso de aperfeiçoamento 

para os funcionários (1959) e o Curso Permanente de Arquivos (1960). Ainda é importante 

ressaltar sobre as influências internacionais (francesas e americanas) na composição estrutural do 

currículo dos cursos anteriores. 

 

                                                
5 Históricos da instituição e da formação do curso estão no site da UNIRIO. Disponível em:<http://www.unirio.br>. 
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 O curso passa a ser em nível de ensino superior com habilitação para bacharelado sendo 

oferecida no turno da noite. De acordo com Marques; Roncaglio; Rodrigues; (2011, p. 341) 

houve três alterações na estrutura curricular do curso da UNIRIO, sendo a primeira (1991) a 

integralização é de 3 anos, carga horária de 2.160 horas e tempo para monografia de um 

semestre; Com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (1996) a segunda foi a 

integralização de 4 anos, 2.835 horas-aula e dois semestres para monografia (I e II); em 2006 a 

terceira  correspondendo a integralização de no mínimo 8 e máximo de 12 períodos, carga horária 

de 2.400 horas-aula, estágio supervisionado, além de iniciação à pesquisa e Programa de Pós-

Graduação. Atualmente a Escola de Arquivologia da UNIRIO apresenta as seguintes disciplinas e 

respectiva carga horária total na composição de seu quadro curricular: 840 horas de disciplinas 

obrigatórias, 840 horas de disciplinas optativas, estágio curricular supervisionado (I, II e III) no 

total de 360 horas, Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) de 180 horas e atividades 

complementares de 180 horas. Estas disciplinas serão especificadas no Quadro 4 a seguir: 

 

Quadro 4 – Currículo da Escola de Arquivologia da UNIRIO 

Período Disciplinas Obrigatórias Horas 

1º 

1º 

2º 

2º 

3º 

3º 

4º 

4º 

4º 

4º 

5º 

5º 

6º 

6º 

6º 

7° 

7º 

7º 

Introdução à Arquivologia 

Construção do Pensamento Arquivístico 

Metodologia da Pesquisa Arquivística 

Gestão da Informação Arquivística 

Classificação de Documentos Arquivísticos 

Avaliação de Documentos Arquivísticos 

Diplomática 

Arranjo e Descrição de Documentos 

Conservação Preventiva de Documentos 

Estágio Supervisionado I 

Pesquisa em Arquivística 

Estágio Supervisionado II 

TCC I 

Gestão de Documentos Arquivísticos 

Estágio Supervisionado III 

Gestão de Serviços Arquivísticos 

TCC II 

Organização Prática de Arquivos 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

120 

60 

120 

90 

60 

120 

60 

90 

60 
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Período Disciplinas Optativas Horas 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

2º 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

4º 

5º 

Metodologia Científica 

Introdução à Sociologia 

Cultura Histórica e Documento 

Expressão Oral e Escrita 

Arquivologia e Ciência da Informação 

Organização de Conceitos e Linguagem Documentária 

Ética Profissional Arquivística 

Introdução à Ciência da Informação 

Memória, Cultura e Sociedade 

Teoria da Classificação 

Leitura e Produção de Texto 

Antropologia Cultural 

Lógica 

Organização de Documentos 

Teoria do Conhecimento 

Desenvolvimento das Relações Interpessoais 

Direitos Autorais 

Administração I 

Redes e Sistemas em Informação Arquivística 

Seminário de Arquivística I 

Tópicos Especiais 

Informação, Memória e Documento 

Epistemologia 

Organização do Conhecimento II 

Filosofia e Informação na Contemporaneidade  

Introdução à Ciência da Computação  

Tecnologia de Reprodução e Armazenamento de Documentos 

Filosofia da Cultura 

Estatística aplicada a processos técnicos documentais 

Arquivos Médicos 

Administração II 

Análise da Informação 

Introdução à Linguística 

Acondicionamento de Acervos 

Gestão de Processos 

Paleografia 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

30 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

30 

30 

60 

30 

30 

30 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 
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5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

6º 

6º 

6º 

6º 

6º 

7º 

7º 

7º 

7º 

8º 

8º 

8º 

8º 

Restauração de Documentos 

História do Brasil Contemporâneo 

Seminário de Arquivística II  

Arquivos Contábeis 

Fundamentos de Inglês Instrumental 

Teoria e Prática Discursiva na Esfera Acadêmica 

Tecnologia da Informação e Processo de Dados 

Uso e Usuários da Informação 

Gestão Arquivística de Documentos Eletrônicos 

Documentação Audiovisual e Digital 

Educação Especial 

Comunicação 

Técnicas de Recuperação e Disseminação da Informação 

Educação à Distância 

Legislação Arquivística 

Comunicação Técnica e Científica 

Gestão Estratégica da Informação e do Conhecimento 

Projetos Arquivísticos 

Gestão de Instituições Arquivísticas 

Política de Acesso à Informação Arquivística 

Seminário de Arquivística III 

60 

60 

30 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

30 

60 

60 

60 

30 

60 

60 

30 

60 

60 

30 

Fonte: Elaboração do autor. Dados da Matriz Arquivologia da UNIRIO (2013). 

 

 A universidade foi marcada por uma trajetória histórica e social ao longo de sua formação 

sendo refletida nos cursos que agregam o Centro de Ciências e Humanas. Em análise à história do 

curso e as transformações, pode-se considerar que a Escola de Arquivologia da UNIRIO 

apresenta uma tendência voltada para o social, pois vem adotando princípios e valores 

relacionados à memória-história do país aliadas a significativos traços de inovações 

contemporâneas da Tecnologia e Ciência da Informação. 
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4.1.2 Universidade Federal de Santa Maria  

 

 A universidade foi fundada em 1960 tendo como objetivo “a interiorização do Ensino 

Superior”
6
. Atualmente a UFSM conta com 106 cursos de graduação e mais de 120 convênios 

internacionais. O curso de Arquivologia surgiu a partir da preocupação dos professores de 

História quanto à desorganização dos acervos arquivísticos e a falta de profissionais habilitados 

para função. Sob as propostas do professor José Pedro Pinto Esposel quanto à implementação do 

curso com vistas à resolução do problema, a universidade resolveu criá-lo em 1977 com 

habilitações para Arquivos Empresariais, Arquivos Escolares, Arquivos Históricos e Arquivos 

Médicos, sendo posteriormente ampliado em nível de graduação. 

 

 O curso foi integrado ao Centro de Ciências Humanas e Sociais da universidade com os 

demais cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, 

Comunicação Social, Direito, Documentação, Filosofia, História, Psicologia e Serviço Social. A 

primeira formação curricular foi 1977
7
 de integralização de 2 anos, carga horária total de 

540horas. Em 1979 a segunda foi integralização de no mínimo 6 e máximo 10 períodos, carga 

horária total de 2.430 e estágio supervisionado de 200 horas. Devido às reformas ocorridas nas 

Bases da Educação Superior quanto às diretrizes curriculares, que veremos mais adiante, o 

currículo passou a ter carga horária total de 2.550 horas, compreendidas em 2.070 horas de 

disciplinas obrigatórias, 300 de disciplinas complementares e 180 de atividades complementares. 

O curso é diurno e possui laboratórios de Arranjo, Descrição e Memória, Documentos Digitais, 

Fotografia, Reprografia e Microfilmagem e Restauração de Documentos.  Atualmente o currículo 

do curso está estruturado de acordo com o respectivo Quadro 5 representado a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                
6 As informações estão no histórico institucional da UFSM.    Disponível em: <http://www.ufsm.br/>. 

 
7 Os dados informativos sobre a história do curso de graduação em Arquivologia estão no site da UFSM. Disponível 

em:  <http://portal.ufsm.br/ementario/curso.html?curso=732>. Acesso em: 05 abr. 2015 
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Quadro 5 – Atual Estrutura Curricular da UFSM  

Semestre Disciplinas Obrigatórias Horas 

1º Introdução à Ciência da Administração I 60 

1º Informação e Linguagens Documentárias 60 

1º Introdução ao Estudo da Arquivologia 60 

1º Direito Administrativo 60 

1º Introdução ao Estudo de História 60 

2º Introdução à Comunicação 60 

2º Noções de Contabilidade 60 

2º Fundamentos da Arquivística 60 

2º História Social do Brasil 60 

3º Arquivística Aplicada 60 

3º Avaliação de Documentos 60 

3º Banco de Dados Aplicados à Arquivística 60 

3º Gerência de Arquivos 60 

3º Estatística para Arquivologia 60 

4º Arranjo e Descrição de Documentos I 60 

4º Conservação Preventiva de Arquivos 60 

4º Gerência de Arquivos II 60 

4º Metodologia da Pesquisa 60 

4º Processamento da Informação Digital 60 

5º Arranjo e Descrição de Documentos II 60 

5º Paleografia 60 

5º Ética e Legislação Arquivística 30 

5º Reprografia 60 

5º Restauração de Documentos 30 

5º Seminário de Pesquisa I 30 

6º Diplomática 45 

6º Referência e Difusão em Arquivos 45 

6º Projeto em Arquivos 165 

6º Seminário de Pesquisa II 60 

7º Estágio Supervisionado em Arquivologia 225 

7º Trabalho de Conclusão de Curso 120 

  Disciplinas Complementares 

Marketing A Perspectivas Profissionais do Arquivista 
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Sistemas de Informação Introdução à Informática 

Gerência de Processos Programação para Internet 

Arquivos Médicos Encadernação de Documentos 

Documentação Audiovisual Métodos Computacionais Aplicados à Educação 

Genealogia e Heráldica Base de Gestão Eletrônica de Documentos e suas 

Linhas de Pesquisas 

Redação de Documentos Oficiais e Comerciais Tópicos Avançados em Banco de Dados para a 

Arquivística 

Sistema de Informação para Arquivologia Notariado 

Noções de Biblioteconomia Leitura e Produção de Textos 

Normalização Arquivística Processamento Estruturado de Documentos 

Processamento Estruturado de Documentos  

Fonte: Elaboração do autor. Dados da Prograd, estrutura curricular da UFSM (2004).   

 

 Na composição do currículo fixo do curso representado no Quadro 5, em cada semestre, 

com exceção do 7º e 8º, deve constar uma disciplina complementar de 60 horas escolhida pelo 

discente. O plano curricular do curso está atrelado a outras áreas afins além da Ciência da 

Informação e Biblioteconomia até porque, entende-se que a Arquivologia é uma área do 

conhecimento que agrega valores que estão relacionados aos documentos que estruturam a 

organização de uma empresa ou instituição, portanto, faz-se necessário adquirir conceitos e 

especificidades de cada disciplina para que possa contribuir no gerenciamento do conteúdo das 

informações produzidas por estas organizações. Ainda vale ressaltar que o curso da UFSM 

apresenta uma tendência voltada para o campo técnico, isto é, as disciplinas que estruturam o 

currículo são relacionadas à aplicabilidade da práxis da Arquivologia.  

 

4.1.3 Universidade Federal Fluminense  

 

 Em 1961 foi criada a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ)
8
 

agregando os cursos de Medicina, Farmácia, Odontologia, Direito e Veterinária que, 

posteriormente ficou instituída como Universidade Federal Fluminense (UFF). O contexto 

histórico da universidade está atrelado aos movimentos político-sociais que o Brasil vivenciava 

                                                
8 Todas as informações fornecidas sobre o curso estão no site da UFF. Disponível em: 

<http://www.uff.br/?q=uff/hist%C3%B3ria>. 
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na década de 50, sob a gestão do presidente Juscelino Kubitschek, que através da implementação 

de medidas econômicas, sociais e educacionais corroborassem no desenvolvimento e 

fortalecimento do país. Nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

Federal nº 4.024/61) foi estabelecida ampliando o espaço da universidade como instrumento 

essencial para promover o conhecimento. Atualmente a instituição abriga 94 cursos de 

graduação, 76 programas de pós-graduação stricto sensu, 161 cursos de pós-graduação lato sensu 

e 115 cursos de extensão. 

 

 O curso de Arquivologia na UFF foi criado em 1978 a partir da implantação do curso nas 

universidades UNIRIO (1973) e UFSM (1977) e também da regulamentação da profissão de 

arquivista no mesmo ano. O Departamento de Ciência da Informação agrega os cursos de 

Arquivologia e Biblioteconomia e Documentação, integrado ao Instituto de Arte e Comunicação 

Social (IACS) abrigando os demais cursos de Artes, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social, 

Estudos de Mídia e Produção Cultural. O primeiro currículo foi integralizado da seguinte forma: 

4 anos, carga horária total de 3.030 horas-aula, sendo 240 horas de disciplinas complementares 

(optativas e eletivas) e 225 horas de estágio supervisionado. Atualmente a estrutura curricular do 

curso tem carga horária total de 2.660 horas-aula, sendo 2.270 obrigatórias, 260 complementares 

(incluindo o estágio supervisionado) e 150 de optativas. O Programa de Pós-Graduação é voltado 

para a Ciência da Informação. No Quadro 6 a seguir será apresentada a atual estrutura curricular 

do curso de graduação em Arquivologia da Universidade Federal Fluminense: 

 

Quadro 6 – Estrutura Curricular do Curso de Arquivologia da UFF  

Disciplinas Obrigatórias Período Horas 

Fundamentos Teóricos da Informação I 1º 60 

Evolução do Pensamento Filosófico e Científico 1º 60 

Oficina de Textos 1º 60 

Metodologia da Pesquisa I 1º 60 

Fundamentos Arquivísticos I 1º 60 

Fundamentos Teóricos da Informação II 2º 60 

Análise de Documentos 2º 60 

Gestão de Unidades de Informação 2º 60 

Fontes de Informação Gerais e Especializadas 2º 60 
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Fundamentos Arquivísticos II 2º 60 

Serviços de Referência e Informação I 3º 60 

Análise Documentária e Recuperação da Informação 3º 60 

Aspectos Legais dos Processos Informacionais  3º 60 

Representação da Informação 3º 60 

Gestão de Documentos I 3º 60 

Normas e Padrões para o Tratamento e Recuperação da Informação 4º 60 

Tecnologias da Informação 4º 60 

Diplomática I 4º 60 

Língua Estrangeira Instrumental I 4º 60 

Gestão de Documentos II 4º 60 

Estatística Básica para Ciências Humanas II 5º 60 

Linguagens Documentárias Notacionais 5º 60 

Diplomática II 5º 60 

Políticas Informacionais 5º 60 

Avaliação e Seleção de Documentos 5º 60 

Gestão de Serviços Arquivísticos 6º 60 

Laboratório de Linguagem Documentária Verbal 6º 60 

Metodologia da Pesquisa II 6º 60 

Preservação e Conservação de Acervos Documentais 6º 60 

Arquivos Permanentes 6º 60 

Gestão de Instituições Arquivísticas 7º 60 

Trabalho de Conclusão de Curso I 7º 60 

Ética e Informação 7º 60 

Sociologia da Burocracia 7º 60 

Reprodução de Documentos 8º 60 

Trabalho de Conclusão de Curso II 8º 60 

Disciplinas Optativas e Eletivas 

Cinema, memória e arquivo História do Brasil II 

Comunicação Indústria Editorial do Livro 

Comunicação e Cultura popular Introdução a Biblioteconomia 

Comunicação e Divulgação Científica Introdução a Comunicação Política 

Desenvolvimento de Coleções I Introdução a Fotografia 

Desenvolvimento de Coleções II Introdução as Tecnologias de Comunicação 

Finanças Públicas Introdução às Mídias Digitais 
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Fundamentos da Dança Laboratório de Representação Descritiva de 

Documentos 

Fundamentos da Literatura Libras I 

Fundamentos de Administração Pública Métodos de Pesquisa em Cultura 

Gestão de Bibliotecas I Mídia e Cultura de Massas 

Gestão de Bibliotecas II Métodos e Processos 

Gestão de Pessoas Responsabilidade Social 

Gestão de Projetos Serviço de Informação em Ciência e Tecnologia  

Gestão da Qualidade Serviços de Referência e Informação II 

Gestão de Serviços  Teoria da Arte 

Gestão do Conhecimento Teoria dos Gêneros Midiáticos 

Gestão Financeira Teoria e Sistemas Psicológicos I 

História do livro e da biblioteca Teoria e Sistemas Psicológicos II 

História do rádio e da TV Tópicos Especializados em Economia do Meio 

Ambiente 

História dos meios de comunicação História do Brasil III 

História do Brasil I  

Fonte: Elaboração do autor. Dados da Coordenação do Curso de Arquivologia – GGA (2015). 

  

 Vale lembrar que o estágio supervisionado faz parte do núcleo das atividades 

complementares podendo ser realizado a partir do 5º período em diante, sendo em caráter 

obrigatório. As disciplinas optativas estão relacionadas ao 8º período e devem conter carga 

horária total de 150 horas; já a disciplina eletiva corresponde ao quadro de atividades 

complementares que, além do estágio supervisionado, é composto de eventos (iniciação 

científica, palestras, cursos, participação em eventos, ente outros).  

 

 A Universidade Federal Fluminense está vinculada às novas demandas ao processo de 

internacionalização quanto à produção do conhecimento e tecnologia que, consequentemente, é 

refletida nos cursos que administra. Referente ao curso de graduação em Arquivologia, a 

tendência que o engloba está focada principalmente na Ciência da Informação e as disciplinas 

que estruturam o curso são de núcleo comum entre as áreas de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação. 
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4.1.4 Universidade de Brasília  

 

 O processo histórico da UNB foi marcado pelos movimentos político-sociais da década de 

60 com a construção de Brasília, a nova capital do país. A universidade foi criada em 1962 tendo 

como colaboradores em sua implantação Darcy Ribeiro (antropólogo), Anísio Teixeira 

(educador) e Oscar Niemeyer (arquiteto)
9
 que auxiliaram na formação do complexo acadêmico 

da cidade de Brasília, voltado ao conhecimento científico e tecnológico com vistas à 

internacionalização. Atualmente a universidade oferece 109 cursos de graduação, 147 programas 

de pós-graduação stricto sensu e 22 especializações lato sensu. 

 

 O curso de Arquivologia na UNB surgiu a partir da proposta dos coordenadores do 

Departamento de História e Geografia após obterem conhecimento de que o curso era ministrado 

nas universidades da década de 70, a saber UNIRIO, UFSM e UFF. Algumas discussões foram 

levantadas em relação a essa proposta, mas não conseguiram implementar o curso neste período. 

Somente em 1990 surgiu uma nova oportunidade de implementá-lo na UNB e finalmente em 

1991 o curso de Arquivologia foi criado na instituição sendo integrado ao Departamento de 

Biblioteconomia. Quatro anos depois o curso foi transferido para o Departamento de Ciência da 

Informação e Documentação. 

 

  O currículo compreende a integralização de no mínimo 6 e no máximo 10 períodos, adota 

o sistema de créditos que corresponde a 160 créditos totais para conclusão do curso, equivalendo 

à carga horária total de 2.400 horas-aula, sendo 120 créditos para disciplinas obrigatórias e as 

demais para disciplinas optativas e de módulo livre (24 créditos). O curso também apresenta 

algumas disciplinas específicas que deverão ser cursadas em algumas cadeias (períodos) pré-

determinados. O estágio supervisionado obrigatório é divido em I e II, compreendendo a 8 

créditos cada (210 horas) e as atividades complementares (palestras, congressos, iniciação 

científica, entre outros). No Quadro 7 representado abaixo, conseguiremos obter um 

conhecimento mais apurado sobre a estrutura curricular do curso: 

 

                                                
9 Todas as informações fornecidas sobre a instituição e o curso estão no sítio eletrônico da UnB.   Disponível em: 

<http://www.unb.br>. 
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Quadro 7 – Currículo Fixo e Complementar do Curso de Arquivologia – UNB 

Período Disciplinas Obrigatórias Créditos 

1º Introdução a Administração 04 

1º Instituições de Direito Público e Privado 04 

1º Introdução a Arquivologia  04 

2º Arquivo Corrente I 04 

2º Análise Organizacional, Sistemas e Métodos 04 

3º Arquivo Corrente II 04 

3º Estágio Supervisionado I 08 

3º Negociação 04 

4º Arquivo Intermediário 06 

4º Informática Documentária 04 

4º Introdução a Comunicação 04 

5º Legislação Administrativa 04 

5º Seminário em Arquivística I 06 

5º Fundamentos da Administração Pública 04 

6º Arquivo Permanente I 04 

6º Introdução ao Estudo da História 04 

6º Diplomática e Tipologia Documental 04 

7º Análise da Informação 04 

7º História Social e Política do Brasil 04 

8º Estágio Supervisionado II 08 

8º Linguagens Documentárias 04 

8º História Regional 04 

8º Catalogação 04 

9º Planejamento e Gestão de Instituição Arquivística 04 

9º Indexação 04 

9º Estudo de Usuários 04 

10º Projeto de Implantação de Sistemas Arquivísticos 08 

10º Seminário em Arquivística II 06 

10º Conservação e Restauração de Documentos 06 

10º Metodologia da História 04 
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Disciplinas Optativas 

 Disciplinas  Créditos Disciplinas  Créditos 

Arquivo, Cinema, Informática, Memória 02 Língua de Sinais Brasileira - Básico 02 

Bibliografia Brasileira 04 Metodologia da História 04 

Catalogação I 04 Monografia em Biblioteconomia e 

Ciência da Informação 

04 

Controle Bibliográfico 04 Museologia e Preservação I 04 

Elaboração e Manutenção de Tesauros 04 Museologia e Preservação II 04 

Estatística Aplicada  06 Museologia Patrimônio Memória 04 

Estudos de Usuários 04 Oficina de Produção de Textos 04 

Formação Econômica do Brasil 05 Organização e Tratamentos de Materiais  

Especiais 

04 

Gestão de  Museus e Políticas de Acervos 

Museológicos 

04 Organização do Trabalho Intelectual 04 

História Regional 04 Paleografia 04 

História Social e Política Geral 04 Português Instrumental I 04 

Introdução a Biblioteconomia e Ciência da 

Informação 

04 Prática de Arquivos Universitários 04 

Introdução a Ciência Política 04 Prática de Indexação e Resumos 04 

Introdução a Economia 04 Prática Desportiva I 02 

Introdução a Filosofia 04 Redação Oficial 04 

Introdução a Microinformática 04 Reprografia 02 

Introdução a Museologia 04 Sistema de Computação Aplicada a 

Administração 

04 

Introdução a Sociologia 04 Sistemas Contábeis Aplicados a 

Arquivologia 

02 

Língua Chinesa I  04 Técnicas de Editoração 04 

Língua Chinesa II  04 Usabilidade na Interação Humano-

Computador 

02 

Língua Chinesa III 04   

Fonte: Elaboração do autor. Dados do Currículo de Habilitação da UNB (2006).    
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 Algumas disciplinas devem ser cursadas, em caráter obrigatório, a partir de cadeias 

(períodos) específicas a saber: Cadeia 1 - Inglês Instrumental I ou Francês Instrumental I ou 

Língua Espanhola I (04 créditos), Cadeia 4 – Teorias da Comunicação I ou Introdução a 

Comunicação (04 créditos). 

 

4.1.5 Universidade Federal da Bahia  

 

 A primeira instituição de ensino superior a ser implantada no Brasil foi a Universidade 

Federal da Bahia sendo criada em 1808 com a Escola de Cirurgia da Bahia pelo intermédio do 

Príncipe Regente Dom João VI
10

. Até o ano de 1841 outros cursos foram incorporados à 

universidade: Farmácia, Odontologia, Academia de Belas Artes, Direito, Politécnica, Filosofia, 

Ciências e Letras. Na década de 40 alguns movimentos culturais contemporâneos contribuíram 

para que a UFBA ampliasse o campo acadêmico, agregando outras áreas do conhecimento 

ligadas à arte, humanas e saúde. Nesse momento surgiu a Escola de Biblioteconomia que 

facilitou para que ocorressem grandes avanços sobre o conhecimento voltado à organização de 

bibliotecas e arquivos para difusão da informação na sociedade. A demanda informacional 

ganhou uma proporção acelerada que a universidade implantou em 1998 o Instituto de Ciência da 

Informação que abrangeu o curso de Biblioteconomia e também criou o de Arquivologia neste 

mesmo ano. 

 

 O curso de graduação em Arquivologia da UFBA passou por algumas reformulações, 

após sua implantação, impostas pelo MEC quanto à reestruturação curricular
11

 (analisaremos no 

próximo capítulo) apresentava até o ano de 2007 o seguinte currículo: integralização de no 

mínimo 3 e máximo de 5 anos, carga horária total de 2.890 horas-aula, subdivididas em 1.802 

horas para currículo mínimo, obrigatórias, 969 horas complementares obrigatórias e 119 horas de 

optativas. Após a aprovação da nova proposta curricular, atualmente o curso passa ter carga 

horária total de 2.445 horas-aula (1.921 obrigatórias, 374 optativas e 150 atividades 

                                                
10 As informações sobre o histórico da instituição e do curso estão no sítio eletrônico da UFBA. Disponível em: 

<https://www.ufba.br/historico>. 

 
11 Revisão do projeto pedagógico para reestruturação curricular do curso de Arquivologia da UFBA.  Disponível em:                

<https://blog.ufba.br/ici/files/2011/08/PROJETO_PEDAG%C3%93GICO__REVIS%C3%83O_16out2009_.pdf>. 
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complementares). A partir do 5º as disciplinas optativas serão incluídas para complementar a 

integralização do curso. O Quadro 8 representará o modelo atual curricular do curso: 

 

Quadro 8 – Estrutura Atual Mínima e Complementar do Currículo da UFBA 

Disciplinas Obrigatórias Carga Horária 

1º Período 

Fundamentos da Informação  68 

História dos Arquivos e Documentos 68 

Formação e Ética do Arquivista 34 

Fundamentos da Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação 68 

2º Período 

Elaboração e Organização do Trabalho Científico 68 

Arquivos Correntes 68 

Tecnologia da Informação Arquivística 68 

Administração de Unidades de Informação 68 

Língua Portuguesa como Instrumento de Comunicação 68 

3º Período 

Arquivo Intermediário 68 

Preservação de Acervos 68 

Descrição Arquivística 68 

Inglês Instrumental I N-100 51 

Paleografia e Diplomática I 68 

4º Período 

Arquivos Permanentes 68 

Tipologia Documental 68 

Disseminação da Informação Arquivística 68 

Metodologia da Pesquisa Científica 102 

5º Período 

Estágio 306 

6º Período 

Políticas de Arquivos 68 

Planejamento de Unidades de Informação 68 

7º Período 

Destinado às disciplinas optativas  

8º Período 
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Trabalho de Conclusão de Curso 272 

Disciplinas Optativas 

 Disciplinas Horas Disciplinas Horas 

Instituição de Direito Público e Privado 68 Organização e Preservação de Acervos  

 Sonoros e Audiovisuais 

68 

Arquivos de Unidades Médicas 68 Representação e Recuperação de 

Imagens 

68 

Lógica I 68 Gestão Arquivística de Documentos 

Eletrônicos 

68 

Gerenciamento de Banco de Dados e 

Documentação  

68 Arquivo de Engenharia 68 

Qualidade em Serviços de Informação 34 Tópicos Especiais em Arquivologia I 34 

Gestão de Arquivos e Serviços 

Arquivísticos 

 

68 Tópicos Especiais em Arquivologia II 34 

 

 

Arquivo e Cultura Brasileira 68 Tópicos Especiais em Arquivologia III 34 

Gerenciamento de Documentos 

Eletrônicos 

 

68 Tópicos Especiais em Arquivologia IV 34 

Organização e Preservação de Acervos  

 Fotográficos 

34 Preservação Digital 68 

Marketing em Serviços de Informação 34 Arquivos de Instituição de Ensino 34 

Sistema de Informação Gerencial 68 Inglês Instrumental II N-100 51 

Arquivo, Memória e Sociedade 68 Paleografia e Diplomática II 68 

Ação Cultural e Educacional nos Arquivos 68 Libras - Língua Brasileira de Sinais 34 

Arquivos Empresariais 68 Estatística I 38 

Fonte: Elaboração do autor.  Dados da Matriz Curricular da UFBA (2010).  

 

4.1.6 Universidade Estadual de Londrina   

 

 A partir do processo de desenvolvimento econômico-social na década de 60, a cidade de 

Londrina conseguiu ampliar o ensino superior com a junção de cinco faculdades
12

 dos cursos de 

Ciências e Letras, Direito, Odontologia, Filosofia, Medicina e Ciências Contábeis, já existentes 

                                                
12 Os dados fornecidos sobre o histórico da UEL e do curso de graduação em Arquivologia estão no site da 

instituição. Disponível em: <http://www.uel.br/proplan/uma_universidade_em_evolucao.pdf>. 
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na localidade, formando em 1971 a Universidade Estadual de Londrina. Atualmente a UEL 

oferece 54 cursos de graduação, 236 Programas de Pós-Graduação entre elas mestrados, 

doutorados, residências, especializações. O Centro de Educação, Comunicação e Artes foi criado 

em 1970 e agregava os departamentos de Educação, Comunicação e Artes, Biblioteconomia e 

Educação Física, e após algumas modificações, o departamento de Ciência da Informação. O 

Centro agrega atualmente os de Arquivologia, Artes Cênicas, Artes Visuais, Biblioteconomia, 

Comunicação- Jornalismo, Comunicação – Relações Públicas, Design Gráfico, Design de Modas, 

Música e Pedagogia.   

 

  O curso de Arquivologia foi criado na universidade em 1998 e está vinculado ao 

Departamento de Ciência da Informação.  O curso tem duração de mínimo 4 e máximo de 8 anos, 

carga horária total de 2.856 horas-aula, sendo 2.380 obrigatórias, 272 de estágio obrigatório, 102 

de optativas e 102 de atividades acadêmicas complementares. Atualmente a carga horária total do 

currículo é de 2.424 horas-aula (2.224 horas de obrigatórias, 60 horas de optativas e 120 horas de 

complementares). A organização curricular do curso será melhor entendida na representação do 

Quadro 9 a seguir: 

Quadro 9 – Organização Curricular da UEL 

Disciplinas Obrigatórias 

 Ano Horas 

Introdução à Ciência da Informação 1º 60 

Normalização Documentária 1º 60 

Análise da Informação 1º 60 

Plataformas Digitais Aplicadas à Ciência da Informação 1º 60 

Produção de Textos 1º 60 

Comunicação e Expressão 1º 60 

Organização da Informação e do Conhecimento 1º 30 

Fontes Gerais de Informações 1º 30 

Ética na Prática Arquivística 1º 30 

História Administrativa do Brasil 1º 30 

Memória, Informação e Sociedade 1º 30 

Fundamentos da Arquivologia  1º 60 

Comunicação e Informação 1º 30 

Banco de Dados no Âmbito da Ciência da Informação 2º 60 



50 

 

Comportamento Informacional  2º 60 

Registros do Conhecimento 2º 60 

Administração de Unidades e Serviços de Informação 2º 60 

Fontes de Informação Bibliográficas 2º 30 

Conservação e Preservação de Acervos Documentais 2º 30 

Introdução à Gestão de Documentos 2º 60 

Língua Inglesa Aplicada à Ciência da Informação 2º 60 

Estatística Aplicada à Ciência da Informação 2º 30 

Preservação Digital 2º 30 

Perspectivas Metodológicas da Pesquisa Científica 2º 30 

Diplomática Contemporânea 2º 60 

Cultura Afro-Brasileira 2º 30 

Língua Espanhola Aplicada à Ciência da Informação 2º 30 

Classificação de Documentos 3º 60 

Elaboração de Projetos em Arquivos 3º 60 

Descrição de Documentos 3º 60 

Produção de Trabalhos Científicos em Arquivologia 3º 60 

Políticas de Arquivos 3º 60 

Gestão Arquivística de Documentos Digitais 3º 60 

Análise Documentária em Arquivos 3º 60 

Avaliação de Documentos 3º 60 

Tecnologia de Reprodução de Documentos 3º 30 

Difusão em Arquivos 3º 30 

Arquitetura da Informação no Âmbito dos Arquivos 3º 30 

A Linguagem não Verbal na Prática Arquivística 3º 30 

Arquiovos Especializados 4º 60 

Práticas Arquivísticas Integradas 4º 30 

Compartilhamento da Informação na Web  4º 30 

Memória Organizacional 4º 30 

Documentos Audiovisuais 4º 30 

Estágio Supervisionado I 4º 72 

Trabalho de Conclusão de Curso I 4º 60 

Estágio Supervisionado II 4º 72 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

 

4º 60 
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Disciplinas Optativas 

  

Arquivos Especializados Registros Orais: Métodos e Técnicas 

Cibercultura Patrimônio e Acervos Brasileiros 

Restauração de Documentos Historiografia Contemporânea e Análise de 

Documentos 

Política e Financiamento a Projetos Institucionais Memória Organizacional e História Empresarial 

Documentação e o Terceiro Setor Governança 

Fonte: Elaboração do autor. Dados da Prograd - Catálogo de cursos da UEL (2014). 

 

4.1.7 Universidade Federal do Espírito Santo  

 

 A Universidade surgiu em meio às transformações ocorridas no país durante a gestão do 

presidente Juscelino Kubitschek
13

 que reformulou os projetos voltados ao ensino superior 

federalizando algumas universidades estaduais já existentes. A partir dos cursos de Odontologia, 

Direito e Educação Física a UFES foi fundada em 1954 e ao longo dos anos tem alcançado 

reconhecimento quanto à qualidade da educação superior oferecida aos cidadãos. Atualmente a 

universidade oferece 90 cursos de graduação, 52 cursos de mestrado e 22 cursos de doutorado, 

além de 700 programas e projetos desenvolvidos pela unidade de ensino. 

 

 Dentre os diversos campi integrados no espaço universitário, o Centro de Ciências 

Jurídicas e Econômicas faz parte da universidade e abrangendo departamentos e cursos de 

Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Economia, 

Gemologia e Serviço Social. A proposta para o curso de Arquivologia surgiu da sugestão de 

Fernando Antonio Achiamé, pois o curso ainda não havia sido implementado no Estado. Todavia 

o crescimento econômico da região era gradativo e houve uma necessidade em ampliar o ensino 

superior voltado para a gestão de documentos e de informações que culminou na criação do curso 

em 1999. A duração do curso é de no mínimo 6 e máximo 14 semestres, carga horária total de 

2.400 horas, sendo 1.530 obrigatórias e 870 complementares. A estrutura curricular será 

exemplificada no Quadro 10 abaixo: 

 

                                                
13 As informações sobre a história da Instituição e do curso de graduação estão no site da UFES. Disponível em: 

<http://www.ufes.br>. 
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Quadro 10 – Grade Curricular do Curso UFES 

Disciplinas Obrigatórias 

1 º Período Horas 

Introdução à Arquivologia 60 

Introdução à Administração 60 

História e Memória 60 

Instituição de Direito Público e Privado 60 

Tecnologia da Informação I 60 

Tópicos Especiais de Arquivologia I 60 

Conhecimento e Linguagem 60 

2º Período 

Gestão de Documentos I 60 

Representação Temática 60 

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Aplicados à Gestão de Documentos 60 

Gestão Organizacional 60 

Introdução à Filosofia 60 

3º Período 

Gestão de Documentos II 60 

Avaliação de Documentos 60 

Tecnologia da Informação II 60 

Organização & Métodos 60 

Legislação sobre Guarda de Documentos 60 

4º Período 

Preservação em Unidades de Informação 60 

Arranjo e Descrição de Documentos 60 

  

5º Período 

Estágio Supervisionado I 120 

Mediação e Acesso à Informação Arquivística 60 

6º Período 

Projeto em Organização de Arquivos 60 

7º Período 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

180 
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Disciplinas Optativas 

 Horas  Horas 

Comunicação e Linguagem 60 Reprografia 60 

Estatística Aplicada 60 Restauração de Documentos 30 

Estudos de Público da Informação 60 Ação Cultural 60 

História do Brasil 60 Arquivologia em Textos de Língua 

Estrangeira 

60 

História Econômica e Social do Espírito Santo 60 Tecnologia da Informação III 60 

Lógica  60 Tópicos Especiais em Arquivologia II 30 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 60 Tópicos Especiais em Arquivologia III 30 

Práticas de Arquivos I 30 Tópicos Especiais em Arquivologia IV 30 

Práticas de Arquivos II 30 Tópicos Especiais em Arquivologia V 30 

Comportamento Organizacional 60 Tópicos Especiais em Arquivologia VI 30 

Elementos de Contabilidade para Arquivologia 60 Tópicos Especiais em Arquivologia VII 30 

Estudo de Usuários 60 Tópicos Especiais em Arquivologia VIII 30 

Fundamentos de Administração Pública 60 Tópicos Especiais em Arquivologia IX 30 

Fundamentos de Mercadologia 60 Prática de Arquivos III 30 

Paleografia e Diplomática 30 Prática de Arquivos IV 30 

Fonte: Elaboração do autor. Dados da Grade Curricular da UFES (2011). 

 

4.1.8 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

 Durante o período de 1895 as Escolas de Farmácia , Química e Engenharia
14

 e as demais 

que foram surgindo ao longo dos anos formaram a Universidade do Rio Grande do Sul. Em 1950 

com a federalização das universidades estaduais a instituição é reconhecida como Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente a unidade de ensino superior oferece 95 cursos de 

graduação, programas de Pós-graduação (74 mestrados e 71 doutorados), além Educação Básica, 

Técnica e Tecnológica. A partir da antiga Faculdade de Filosofia os cursos de Jornalismo e 

Biblioteconomia foram agregados à Faculdade de Ciências Econômicas que, durante várias 

reformas realizadas pelo MEC na base do ensino superior, deu origem a área Ciência da 

Informação. Durante este processo de reformulação acadêmica, o curso de Arquivologia foi 

criado em 1999 e passa a integrar o Departamento de Ciência da Informação. A organização 

                                                
14 As informações sobre a história da universidade e os demais dados referentes ao curso de Arquivologia foram     

retirados do site da instituição.  Disponível em:< http://www.ufrgs.br/ufrgs/inicial>. 
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curricular do curso é 170 créditos totais para conclusão (carga horária total de 2.550 horas-aula), 

sendo 113 obrigatórios, 16 eletivos, 9 complementares, 32 convertidos e conclusão máxima de 8 

semestres. Este modelo curricular será exemplificado no Quadro 11 a seguir: 

  

Quadro 11 – Currículo Mínimo das Disciplinas Obrigatórias e Eletivas da UFGRS 

Semestre Disciplinas Carga Horária 

1ª Administração Aplicada às Ciências da Informação  60 

1ª Fundamentos da Ciência da Informação  45 

1º Fundamentos de Arquivologia 60 

1º História dos Registros Humanos 60 

1º Teorias das Comunicações 60 

 

2º Conhecimento e Sociedade 60 

2º Gestão Documental em Arquivos 60 

2º Instituições de Direito 60 

2º Introdução aos Estudos Históricos Aplicados à Ciência da Informação 60 

 

3º Arquivo, Memória e Direitos Humanos 30 

3º Avaliação de Documentos 60 

3º Direito Notarial 60 

3º Documentos Digitais 30 

3º Introdução a Fotografia 60 

3º Paleografia A 60 

 

4º Diplomática 60 

4º Estatística Básica I 60 

4º Fundamentos da Preservação de Documentos 60 

4º Planejamento e Elaboração de Base de Dados 60 

4º Reprografia e Microfilmagem 60 

5º Arranjo em Arquivos 60 

5º Gerenciamento de Documentos Arquivísticos Digitais 60 

5º Metodologia da Pesquisa Aplicada às Ciências de Informação 60 

5º Projetos e Sistemas de Arquivo 60 

5º Psicologia Social I 60 
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6º Descrição Arquivística 60 

6º Estágio em Arquivologia I 150 

6º Ética Profissional 30 

6º Políticas e Legislação em Arquivos 60 

 

7º Arquivos Especializados A 60 

7º Difusão em Arquivos 60 

7º Estágio em Arquivologia II 150 

7º Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso - Arquivologia 30 

 

8º Trabalho de Conclusão de Curso de Arquivologia 150 

Disciplinas Eletivas 

Disciplinas Horas Disciplinas Horas 

Alemão Instrumental I 60 Inglês Instrumental II 60 

Alemão Instrumental II 60 Introdução a Filosofia da Ciência 60 

Comunicação Científica no Campo da 

Informação 

45 Introdução a Informática 60 

Cultura, Cidadania e Ambiente 60 Introdução à Representação Temática 60 

Elaboração de Documentos Técnico-Científicos 60 Introdução a Sociologia A 60 

Espanhol Instrumental I 60 Introdução as Ciências da Informação 60 

Espanhol Instrumental II 60 Italiano Instrumental I 60 

Filosofia incluindo Lógica 45 Italiano Instrumental II 60 

Fontes Gerais da Informação 30 Libras II 45 

Formação Econômica do Brasil 60 Língua Brasileira de Sinais (Libras)  30 

Francês Instrumental I 60 Língua Portuguesa B 60 

Francês Instrumental II 60 Pesquisa Bibliografia em Ciência da 

Informação 

45 

Fundamento da Organização e Tratamento da 

Informação 

30 Planejamento de Sistemas da Informação 45 

Fundamento de Relações Públicas 30 Produção e Gestão Cultural 

 

60 

Gerência e Consultoria de Sistemas de 

Informação 

30 Programação para Web para Arquivos, 

Bibliotecas e Museus 

30 

Gestão em Recursos de Sistemas de Informação 30 Psicologia Motivacional da Empresa 45 

Gestão do Conhecimento 30 Seminário em Arquivologia I 30 

História da Civilização Ibérica 60 Seminário em Arquivologia II 30 
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História da Imprensa no Brasil 60 Sistemas de Informações Gerenciais 60 

História do Rio Grande do Sul A 60 Tópicos Especiais em Arquivologia I 30 

História do Rio Grande do Sul Aplicada à 

Ciência da Informação 

60 Tópicos Especiais em Arquivologia II 30 

História da Civilização Ibérica 60 Tópicos Especiais em Descrição 

Arquivística I 

45 

Informação e Cidadania 45 Tópicos Especiais em Gestão de Sistemas 

de Informação 

30 

Informação e Memória Social 60 Tópicos Especiais em Gestão    

Documental I 

30 

Informações em Mídias Digitais 45 Tópicos Especiais em Gestão    

Documental II 

45 

Informação na Web 60 Tópicos Especiais em Organização e 

Tratamento de Informação 

30 

Inglês Instrumental I 60 Tópicos Especiais em Recursos e Serviços 

da Informação 

30 

Fonte: Elaboração do autor. Dados da Organização Curricular da UFRGS (2015). 

 

 

4.2 A ESTRUTURA CURRICULAR DAS UNIVERSIDADES DO SÉCULO XXI 

  

 Este período é marcado por mudanças ocorridas no cenário nacional e internacional  

relacionadas ao crescimento da globalização, demandas informacionais, inovações tecnológicas e 

também às questões econômicas, sociais e políticas, intensificadas pela vertente do capitalismo 

global.  Essas transformações acentuaram novas perspectivas para o mercado de trabalho e, 

consequentemente, a educação superior brasileira reorganizou sua estrutura curricular para 

atender as necessidades atuais da sociedade e o cidadão que busca uma melhor qualificação 

profissional diante das novas tendências da contemporaneidade, pois “[...] o conhecimento 

tornou-se também mercadoria-chave no estabelecimento de vantagem competitiva, e por isso 

vem sofrendo processos mais acentuados de subordinação ao capital”(CANATI; OLIVEIRA; 

DOURADO, 2001, p.68). Neste sentido, a importância pelo tratamento da informação cresce 

gradativamente. Durante este período também o Estado mais uma vez reconhece o papel dos 

arquivos na sociedade e sanciona a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentando o 

direito de acesso às informações públicas.  
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  Em síntese, é mais uma oportunidade do arquivista ser reconhecido como profissional 

habilitado para exercer as funções inerentes à profissão e ganhar espaço no mercado de trabalho. 

A procura por profissionais para gerenciar as grandes demandas documentais em seus arquivos 

avança constantemente. Neste contexto, a busca por essa área do conhecimento cresce, novas 

reformulações na Base da Educação Nacional são estabelecidas pelo MEC, a saber o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e outras 

medidas (decretos, pareceres), vêm modificando mais uma vez a estrutura curricular do curso.  

 

 Os Projetos Políticos-Pedagógicos são elaborados de modo a cumprir as normas federais 

voltadas ao ensino superior, os desafios da contemporaneidade crescem aceleradamente e as 

novas tendências no mercado de trabalho influenciam substancialmente a qualidade do ensino 

arquivístico no campo acadêmico. A necessidade em ampliar o conhecimento interdisciplinar da 

área aumenta e mais uma vez o currículo sofre alterações devido ao pensamento da educação está 

relacionada com a empregabilidade, pois “na ótica empresarial tem prevalecido o entendimento 

de novos perfis profissionais e os modelos de formação exigidos atualmente pelo paradigma de 

produção capitalista podem ser expressos, resumidamente, em dois aspectos: polivalência e 

flexibilidade profissional”, por isso, o currículo torna-se diversificado em sua composição 

estrutural para que possa abranger todas as particularidades que permeiam a sociedade 

contemporânea (CANATI; OLIVEIRA; DOURADO, 2001, p.71).  Sob este prima, a 

Arquivologia gradativamente começa a conquistar espaços em outras universidades do país e, 

logo novos cursos de graduação são criados em outros estados durante este período. 

 

4.2.1 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”  

 

 Com os acontecimentos ocorridos no interior do Estado de São Paulo na década de 20 

(ferrovias e cafeicultura) a cidade de Marília
15

 iniciou um processo de desenvolvimento no 

sistema econômico e educacional na região paulista. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

já existia na região e durante a gestão do presidente Jânio Quadros algumas reformas foram 

realizadas para aprimorar a qualidade do ensino acadêmico nas faculdades isoladas das cidades 

                                                
15 As informações referentes à história da universidade e do curso de Arquivologia estão disponíveis no site da 

UNESP. Disponível em:  <http://www.unesp.br>. 
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paulistanas. No entanto a cidade cresceu gradativamente ao ponto de agregar os institutos 

acadêmicos isolados de outras cidades formando em 1976 a Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) na Unidade Júlio de Mesquita Filho. Atualmente a universidade é constituída de 34 

faculdades e institutos nas cidades paulistas oferecendo 130 de graduação, 129 programas de Pós-

graduação que oferecem 119 de mestrado acadêmico, 13 de mestrado profissional e 101 de 

doutorado acadêmico. 

 

 O curso de graduação em Arquivologia foi criado na instituição em 2003 e está vinculado 

à Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) que agrega os demais cursos de Ciências Humanas 

(Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais, Filosofia, Pedagogia, Relações Internacionais) 

e Ciências Biológicas e da Saúde (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional). O curso é 

diurno, no mínimo 4 e no máximo 7 anos de duração, carga horária total de 2.520 horas-aula (168 

créditos), sendo 225 horas de estágio supervisionado.  

 Após algumas reformulações, atualmente o currículo passa a ter carga horária total de 

2.850 horas -aula (190 créditos), sendo 2.190 de obrigatórias, 240 de optativas, 210 de estágio 

curricular obrigatório e 90 de atividades complementares. A seguir veremos, de maneira 

simplificada, a estrutura do currículo do curso de Arquivologia da UNESP “Julio de Mesquita 

Filho” no Quadro 12: 

 

Quadro 12 – Estrutura Atual do Currículo de Arquivologia da UNESP 

Disciplinas Obrigatórias Período Horas 

Memória e Patrimônio 1º 60 

Introdução ao Direito Público e Privado 1º 60 

Introdução a Ciência da Informação 1º 30 

Expressão Escrita em Língua Portuguesa 1º 60 

Introdução à Ciência da Computação  1º 30 

Inglês Instrumental 1º 60 

História da Cultura 1º 60 

Teoria Geral da Administração  1º 60 

Normalização 2º 30 

Comunicação 2º 60 

Metadados de Objetos Digitais 2º 30 

Metodologia Científica 2º 60 

Fundamentos Teóricos da Arquivologia 2º 30 
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Paleografia 2º 30 

Análise Documental 2º 30 

Registros e Suportes do Conhecimento 2º 30 

Elementos Lógicos e Linguísticos em Organização e Representação do Conhecimento 2º 60 

Preservação em Arquivos 3º 60 

Documentação Notarial 3º 30 

Diplomática  3º 60 

Métodos Quantitativos: Estatística Aplicada à Ciência da Informação 3º 80 

Organização, Sistemas e Métodos para Arquivos 3º 30 

Introdução ao Direito Administrativo 3º 60 

História do Brasil: Colônia e Império 3º 60 

Autenticidade Digital 3º 30 

História do Brasil Contemporâneo 4º 60 

Arquitetura da Informação Digital 4º 60 

Planejamento e Gestão de Unidades Arquivísticas 4º 60 

Classificação Arquivística 4º 60 

Produção Documental 4º 60 

Arquivos Correntes e Intermediários 4º 60 

Metodologia da Pesquisa Científica 5º 30 

Documentação Audiovisual e Iconográfica 5º 60 

Descrição Documental 5º 60 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos 5º 30 

Serviços e Usuários da Informação em Arquivos 5º 30 

Arquivos Permanentes 6º 60 

Vocabulários controlados em Arquivos 6º 30 

Modelagem de Banco de Dados 6º 30 

Sistema Integrado de Gestão 6º 60 

Arquivos Empresariais 6º 60 

Automação de Arquivos 7 º 30 

Preservação Digital 7º 30 

Repositórios Digitais 7º 30 

Gestão da Informação e do Conhecimento 7º 30 

Trabalho de Conclusão de Curso 7º 60 

Atuação Profissional em Arquivologia 8º 30 

Legislação e Políticas Públicas em Arquivo 8º 30 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

 

8º 60 



60 

 

Disciplinas Optativas 

 Horas  Horas 

História da Educação I 75 História da Filosofia Contemporânea II 75 

História da Educação II 75 Lógica I 75 

Psicologia da Educação 75 Lógica II 75 

Fundamentos da Educação Inclusiva 75 Teoria do Conhecimento I 75 

Fundamentos da Educação Infantil 75 Teoria do Conhecimento II 75 

Política e Organização Educacional 75 Filosofia da Linguagem 75 

Psicologia da Aprendizagem 75 Filosofia Geral: problemas metafísicos 75 

Língua Brasileira de Sinais 45 Filosofia das Ciências Humanas I 75 

Jogos e Atividades Lúdicas 75 Filosofia das Ciências Humanas II 75 

Comunicação e Sinalização Diferenciadas na 

Educação Especial 

90 Linguística Geral 60 

Gestão de Sistemas Educativos e Unidades 

Escolares 

60 Fonética e Fonologia I 60 

Políticas Públicas de Educação 60 Fonética e Fonologia II 60 

História da Filosofia Antiga I 75 Psicolinguística 60 

História da Filosofia Antiga II 75 Linguagem Escrita 60 

História da Filosofia Medieval e Renascentista I 75 Antropologia  30 

História da Filosofia Medieval e Renascentista II 75 Necessidades Educacionais Especiais 60 

História da Filosofia Moderna I 75 Introdução a História 120 

História da Filosofia Moderna II 75 Introdução a Ciência Política 120 

História da Filosofia Contemporânea I 75 Introdução à Sociologia 120 

Introdução à Antropologia 120 Métodos e Técnicas de Pesquisas nas 

Ciências Sociais I 

60 

Fundamentos da Antropologia 60 Métodos e Técnicas de Pesquisas nas 

Ciências Sociais I 

60 

Fundamentos da Sociologia 60 Antropologia Contemporânea 60 

Filosofia das Ciências Humanas 60 Sociologia da Cultura 60 

Fundamentos da Filosofia  60 Sociologia Contemporânea 60 

Metodologias das Ciências Sociais I 60 Sociologia do Conhecimento 60 

Metodologias das Ciências Sociais II 60 Sociologia do Cotidiano 60 

Política Internacional 60 História do Pensamento Social Brasileiro 60 

Sociologia da Educação 60 Política Educacional e Organização 

Escolar 

75 

Fonte: Elaboração do autor. Matriz Curricular Estrutura e Optativas da UNESP (2012). 
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 As disciplinas optativas são cursadas entre o 4º e 8º períodos do curso. As disciplinas 

oferecidas podem ser alteradas ao longo do semestre e algumas não foram mencionadas por na 

especificar a carga horária necessária. E o estágio curricular obrigatório é realizado entre o 5º e o 

8° período com carga horária total de 210 horas. 

 

4.2.2 Universidade Estadual da Paraíba  

 

 A Fundação Universidade do Regional do Nordeste (FURNe)
16

, atualmente denominada 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), foi criada em 1966 e devido às reformulações 

ocorridas na  Base da Educação Nacional, só alcançou reconhecimento com instituição em ensino 

superior pelo MEC em 1996 pelo presidente da época Fernando Henrique Cardoso. A partir da 

autonomia financeira da UEPB, o espaço acadêmico expandiu-se em 8 campus subdivididos em 

centros de estudos que abrigam os 45 cursos de graduação oferecidos pela universidade. O Centro 

de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas integra os cursos de Arquivologia, Biologia e 

Relações Internacionais. O curso de Arquivologia foi criado na instituição em 2006 com a 

finalidade de ampliar o conhecimento da área com vistas ao desenvolvimento em relação à gestão 

documental e informacional e fortalecimento da profissão no estado da Paraíba. 

 

 O curso é oferecido em dois turnos: diurno e noturno. Com a Resolução/CONSEPE nº 

031/2008 que definiu a alteração da carga horária, o curso passa ter a atual integralização: diurno 

tem a duração mínima de 4 e máxima de 6 anos e o noturno mínimo de 4 anos e meio e máximo 

de 7 anos. A carga horária total de ambos é de 3.400 horas-aula, sendo 2.040 básicas 

(obrigatórias), 1.160 complementares e 200 de eletivas. Na estrutura curricular, as disciplinas e 

respectivas horas, tanto obrigatórias quanto complementares, são as mesmas para ambos os 

turnos, sendo apenas redistribuídas conforme a necessidade de cada turno. As disciplinas eletivas 

devem ser cursadas no oitavo período com carga horária total de 200 horas. No momento, 

analisaremos apenas a grade curricular do curso diurno, lembrando que os dois modelos 

existentes estarão em anexo neste trabalho. O Quadro 13 a seguir estará exemplificando esta 

estrutura: 

                                                
16 O histórico da instituição e as informações referentes ao curso de Arquivologia estão no site da UEPB. Disponível 

em: <http://www.uepb.edu.br>. 



62 

 

Quadro 13 – Grade Curricular Diurna de Arquivologia da UEPB 

1º Semestre 

Disciplinas  Conteúdo Horas 

Fundamentos Arquivísticos Básico 80 

Oficina de Textos I Complementar 80 

História do Pensamento Filosófico e Científico Complementar 80 

Introdução à Administração Complementar 80 

Informação e Sociedade Básico 80 

Inglês Instrumental Complementar 80 

2º Semestre 

Gestão de Documentos I Básico 80 

Representação da Informação Básico 80 

Metodologia Científica Complementar 80 

Oficina de Textos II Complementar 40 

Tecnologias da Informação I Complementar 80 

Teoria das Organizações Complementar 80 

3º Semestre 

Análise Documentária I Básico 80 

Gestão de Documentos II Básico 80 

Formação da Sociedade Brasileira Complementar 80 

Tecnologias da Informação II Complementar 80 

Direito Administrativo Complementar 80 

Estatística Complementar 40 

4º Semestre 

Análise Documentária II Básico 80 

Avaliação e Seleção de Documentos Básico 80 

Diplomática Básico 80 

Uso e Usuários da Informação Arquivística Básico 80 

Direito Comercial e Tributário Complementar 80 

História do Brasil Republicano Complementar 80 

5ª Semestre 

Arquivos Permanentes Básico 80 

Paleografia Básico 40 

Preservação e Conservação de Acervos Documentais Básico 80 

Documentos Digitais Básico 80 

Administração de Recursos Humanos Complementar 80 
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História da Paraíba Complementar 40 

6º Semestre 

Aspectos Éticos e Legais dos Processos Informacionais Básico 40 

Gestão de Serviços Arquivísticos Básico 120 

Políticas de Preservação e Conservação de Acervos Documentais Básico 80 

Estágio Supervisionado Básico 200 

7º Semestre 

Fontes de Informações Gerais e Especializadas Básico 80 

Gestão de Instituições Arquivísticas Básico 120 

Projeto de Pesquisa em Arquivologia Básico 80 

Políticas Arquivísticas Básico 80 

Reprodução de Documentos Básico 80 

TCC Básico - 

8º Semestre 

Seminário de Pesquisa em Arquivologia Básico 80 

TCC Básico - 

Disciplinas Eletivas Horas 

Administração Pública 

Organização no Enfoque Sociológico 

Organização, Métodos e Sistemas de Informação 

Teoria da Informação 

Introdução ao Estudo da História 

Métodos e Técnicas da Pesquisa em Histórica 

A História Recente do Brasil 

Memória e Patrimônio Cultural 

Construção da História Regional 

Construção da História Local 

História do Mundo Atual 

Antropologia  

Gestão da Qualidade e Produtividade 

Cultura Organizacional 

Relações Públicas e Humanas 

Gerência de Marketing 

Contabilidade 

Estágio Curricular Eletivo 

 

80 

80 

80 

40 

80 

40 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

40 

80 

40 

80 

80 

80 

Fonte: Elaboração do autor.  Dados da Composição Curricular da UEPB (2009). 
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4.2.3 Universidade Federal do Rio Grande 

 

 A Universidade surgiu a partir da formação da Escola de Engenharia
17

 destinada a um 

grande número de profissionais e pelo parque industrial existente no local.  Com a criação de 

outras faculdades isoladas e a Reforma Universitária fizeram com que a Fundação do Ensino 

Superior ganhasse espaço na região e em 1969 foi fundada a Universidade do Rio Grande. A 

instituição é constituída por institutos que integram o conjunto de cursos de graduação que são 

oferecidos por ela e convém destacar o Instituto de Ciências Humanas e da Informação que 

abriga os seguintes cursos: Arqueologia, Arquivologia, Biblioteconomia, Geografia, História, 

Hotelaria, Psicologia , Sociologia, Tecnologia em Eventos e Turismo. 

 O curso de Arquivologia surgiu a partir da proposta do Departamento de Biblioteconomia 

e de História mediante a necessidade de profissionais habilitados para atender a demanda 

relacionada às atividades arquivísticas da região. Neste contexto, a universidade adotou os 

programas estabelecidos pelo REUNI e criou o curso de graduação em 2008. O curso é na 

mobilidade bacharelado, turno noturno, duração de 4 anos, carga horária total de 2.655 horas-

aula, sendo 1.965 horas de disciplinas obrigatórias, 450 horas de disciplinas optativas e 240 horas 

de atividades complementares. A estrutura curricular será melhor exemplificada no Quadro 14 a 

seguir:  

Quadro 14 – Estrutura  Curricular da FURG 

Disciplinas Obrigatórias Carga Horária 

1º Semestre 

Administração Aplicada à Arquivologia 60 

Fundamentos de Arquivologia 60 

Introdução à Lógica 45 

Introdução aos Estudos Históricos 45 

Noções de Direito para a Arquivologia 45 

Produção Textual 60 

2º Semestre 

Brasil Contemporâneo: sociedade, cultura, economia e política 45 

Direito Notarial 45 

Estatística Descritiva 45 

                                                
17 Os dados informativos sobre a história da Universidade e do curso de Arquivologia estão disponíveis no site da         

instituição de ensino. Disponível em: <http://www.furg.br>. 
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Gestão Arquivística 60 

Paleografia 30 

Planejamento e Organização de Arquivos 60 

Produção Textual 60 

3º Semestre 

Classificação Arquivística 60 

Diplomática 60 

Fundamentos de Conservação e Preservação de Documentos 45 

Introdução as Técnicas de Fotografia 30 

Organização e Métodos 60 

Produção de Documentos Eletrônicos 45 

4º Semestre 

Análise e Seleção de Documentos de Arquivo 60 

Arquivos Especiais 45 

Arquivos Especializados 45 

Gerenciamento Arquivístico de Documentos Eletrônicos 45 

Prática Arquivística I 30 

Relações Humanas no Trabalho 30 

5º Semestre 

Descrição Arquivística 60 

Ética Profissional 30 

Metodologia da Pesquisa em Ciência da Informação I 45 

Política e Legislação em Arquivos 45 

Prática Arquivística II 30 

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Arquivísticos 30 

6º Semestre 

Difusão em Arquivos 30 

Estudos de Uso e Usuários da Informação 45 

Prática Arquivística III 30 

Projeto e Sistemas de Arquivos 60 

Reprografia e Microfilmagem 45 

7º Período 

Estágio Superviosionado I 60 

Trabalho de Conclusão de Curso 30 

8º Período 

Estágio Supervisionado II 180 
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Trabalho de Conclusão de Curso II 90 

Disciplinas Optativas 

Noções de Contabilidade 

Inglês Instrumental Leitura 

Língua Espanhola Instrumental I 

Língua Francesa Instrumental I 

Inglês Instrumental Expressão Oral 

Língua Espanhola Instrumental II 

Língua Francesa Instrumental II 

Cultura Brasileira Identidade Nacional 

Fundamentos de Antropologia 

Introdução à Sociologia 

Tópicos Especiais em Arquivologia 

Educação Patrimonial 

Memória e Cultura 

Metodologia da Pesquisa em Ciência  da Informação II 

Mostras e Exposições 

Segurança de Dados Arquivísticos 

Tópicos Especiais em Arquivologia 

Ação Cultural 

Empreendedorismo e Ciência da Informação 

Gestão de Acervos 

Marketing em Sistemas de Informação 

Fonte: Elaboração do autor. Dados das Disciplinas Obrigatórias e Optativas de Arquivologia da FURG (2008). 

 

4.2.4 Universidade Federal da Paraíba 

 

 Em 1934 foi criada a Escola de Agronomia do Nordeste
18

 e, a partir dela, novas escolas 

isoladas foram surgindo ao longo dos anos devido ao desenvolvimento técnico-industrial  na 

década de 50 no Estado da Paraíba, também concernente aos planos desenvolvimentistas do 

governo de Juscelino Kubitshek. Com a ampliação do Ensino Superior na região, em 1955 foi 

criada a Universidade Federal da Paraíba. 

 

  A proposta para a implantação do curso de graduação em Arquivologia surgiu a partir do 

Departamento de Biblioteconomia e Documentação, que atualmente é chamado de Departamento 

de Ciência da Informação aliado às propostas estabelecidas pelo REUNI para a criação de novos 

cursos na universidade. No entanto, a elaboração para o projeto político-pedagógico foi iniciada e 

em 29 de novembro de 2008 o curso de Arquivologia foi criado, sendo vinculado ao Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal da Paraíba, com aula inaugural sob a 

ministração do professor Armando Malheiro. O curso têm dois turnos, sendo integralização de no 

mínimo 8 e máximo de 12 períodos (tarde) e mínimo de 10 e máximo de 15 períodos (noite), 

carga horária total de 2.760 horas-aula, sendo 1.440 horas de formação básica profissional 

                                                
18 As informações sobre a história da Universidade e do curso de Arquivologia estão no sítio eletrônico da  

instituição de ensino.  Disponível em: <http://www.ufpb.br>. 
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(conteúdo básico e estágio supervisionado), 960 horas de obrigatórias, 240 horas de optativas e 

120 horas flexíveis. As demais informações sobre o currículo do curso serão representadas no 

quadro 15 a seguir: 

Quadro 15 – Estrutura  Curricular da UFPB 

Período Disciplinas Obrigatórias Horas 

1º Fundamentos  da Ciência da Informação 60 

1º Representação da Análise  da Informação 60 

1º Estatística III 60 

1º Metodologia do Trabalho Científico 60 

1º Inglês/Francês Instrumental 60 

2º Fundamentos da Arquivística 60 

2º Ética da Informação 60 

2º Fundamentos Científicos da Comunicação 60 

2º Pesquisa Aplicada à Ciência da Informação 60 

2º Legislação Arquivística Brasileira 60 

3º Teoria Geral da Administração 60 

3º Representação Descritiva da Informação Arquivística I 60 

3º Representação Temática da Informação Arquivística I 60 

3º Introdução ao Estudo da História 60 

3º Tecnologia da Informação I 60 

4º Organização, Sistemas e Métodos em Unidades de Informação 60 

4º Representação Descritiva da Informação II 60 

4º Representação Temática da Informação II 60 

4º Avaliação e Seleção de Documentos 60 

4º Direito Administrativo 60 

5º Leitura e Produção de Textos 60 

5º Informação, Memória e Sociedade 60 

5º Gestão de Documentos Arquivísticos Correntes e Intermediários 60 

5º Lógica Formal 60 

5º Tecnologia da Informação Arquivística 60 

6º Planejamento em Unidades de Informação 60 

6º Gestão de Documentos Arquivísticos Permanentes 60 

6º Laboratório de Práticas Integradas I 90 

6º Estudo de Usuários da Informação 60 
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7º Marketing em Unidades de Informação 60 

7º Preservação e Conservação em Unidades de Informação 60 

7º Laboratório de Práticas Integradas II 60 

7º Gerenciamento de Banco e Base de Dados 60 

8º Gestão da Informação e do Conhecimento 60 

8º Preservação e Conservação em Acervos 60 

8º Laboratório de Práticas Integradas III 60 

9º Produção e Serviços de Informação Arquivísticos 60 

9º Laboratório de Práticas Integradas IV  90 

10º Trabalho de Conclusão de Curso 60 

Disciplinas Optativas e Flexíveis 

Antropologia das Organizações 60 Introdução a Psicologia 60 

Arquivo, Patrimônio e Memória 60 Língua Espanhola I 60 

Cultura Brasileira 60 Língua Francesa I 60 

Economia I 60 Língua Inglesa I 60 

Educação Física  30 Paleografia 60 

Educação e Trabalho 60 Português Instrumental 60 

Empreendedorismo 60 Psicologia do Desenvolvimento 60 

Evolução do Pensamento Filosófico e 

Científico 

60 Relações Públicas e Humanas 60 

Fundamentos da Biblioteconomia 60 Sociologia da Informação 60 

História da Arte I 60 Sociologia do Desenvolvimento 

(Sustentável) 

60 

História da Paraíba I 60 Sociologia do Trabalho 60 

História da Paraíba II 60 Tópicos Especiais em História do Brasil 60 

Instituições de Direito Público e Privado 60 Unidades Arquivísticas Especializadas 60 

Introdução à Contabilidade 60 Tópicos Especiais em Arquivologia e 

Ciência da Informação I (flexível) 

60 

Introdução a Filosofia 60 Tópicos Especiais em Arquivologia e 

Ciência da Informação II (flexível) 

60 

Introdução a Psicologia 60   

Fonte: Elaboração do autor. Dados do Fluxograma curricular da UFPB (2008). 

 

 As disciplinas de Laboratório de Práticas Integradas I, II, III e IV compreendem, 

respectivamente, ao Estágio Curricular Obrigatório com carga horária total de 300h. 
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4.2.5 Universidade Federal de Minas Gerais 

 

 A Escola de Farmácia
19

, criada em 1839, foi a primeira Escola em nível superior do 

estado e deu origem as demais faculdades de Direito, Odontologia e Engenharia que passaram a 

integrar o espaço acadêmico na localidade dando início, em 1927, a Universidade de Minas 

Gerais. Após a federalização das universidades, a instituição passou a se chamar Universidade 

Federal de Minas Gerais.  

 

 O curso de Arquivologia está vinculado à Escola de Ciência da Informação que abriga os 

demais cursos de Biblioteconomia e Museologia e surgiu a partir da proposta do curso de 

Biblioteconomia e Documentação, já instaurado na universidade desde 1950, juntamente com o 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) que viabilizou a 

implementação da proposta criando em 2009 o Curso de Graduação em Arquivologia.  Com 

habilitação para bacharelado, o curso é noturno, com integralização de no mínimo 8 e máximo de 

14 semestres, carga horária total de 2.400 horas-aula, sendo 1.980 horas obrigatórias, 120 horas 

optativas e 300 horas de atividades complementares. As disciplinas optativas serão cursadas a 

partir do 5º período em diante. A grade curricular do curso será apresentada, resumidamente, no 

Quadro 16 a seguir: 

Quadro 16 – Configuração Curricular da UFMG 

Disciplinas Obrigatórias Período Horas 

Introdução à Arquivologia 1º 60 

Formação das Instituições do Brasil Contemporâneo 1º 60 

Produção dos Registros do Conhecimento 1º 30 

Elaboração e Apresentação de Trabalhos Científicos 1º 60 

Introdução à Informática 1º 60 

História Administrativa do Brasil 2º 60 

Fundamentos da Arquivologia 2º 60 

Cultura e Informação 2º 60 

Teorias da Organização 2º 60 

Introdução a Banco de Dados 2º 60 

Organização e Métodos Aplicados a Arquivologia 3º 60 

                                                
19 As informações referentes à história da Universidade e do curso de Arquivologia estão disponíveis no site da         

instituição de ensino.  Disponível em: <http://www.ufmg.br>.  
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Gestão de Documentos Arquivísticos I 3º 60 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 3º 60 

Memória e Patrimônio Cultural 3º 60 

Preservação de Acervos 3º 60 

Gestão de Documentos Arquivísticos II 4º 60 

Diplomática  4º 60 

Estudo de Usuários de Arquivo 4º 60 

Arquivos Permanentes I 5º 60 

Gestão de Documentos de Arquivos Digitais 5º 60 

Projeto e Planejamento de Instituições e Serviços Arquivísticos 5º 60 

Paleografia 6º 60 

Arquivos Permanentes II 6º 60 

Planejamento e Gestão de Redes e Sistemas de Arquivos 6º 60 

Ação Cultural e Educação Patrimonial 6º 60 

Política e Legislação Arquivística 7º 60 

Pesquisa em Arquivologia 7º 60 

Estágio Supervisionado em Arquivologia A 7º 120 

Estágio Supervisionado em Arquivologia B 8º 120 

Elaboração de Projetos de Financiamento e Fomento 8º 60 

Fundamentos da Ciência da Informação 8º 60 

Disciplinas Optativas 

 Horas  Horas 

Avaliação de Sistemas da Informação 60 Vivência Profissional Complementar B 30 

Descrição e Organização de Documentos 

Especiais 

60 Vivência Profissional Complementar D 60 

Gestão de Conteúdo na Web 60 Publicações A 15 

Tópicos em Arquivos Especializados A 15 Publicações B 30 

Tópicos em Funções Arquivísticas A 15 Discussões Temáticas A 15 

Tópicos em Normas Arquivísticas A 15 Monografia 60 

Tópicos em Tecnologia da Informação A 15 Notariado 120 

Tópicos em Tecnologia da Informação B 30 Fundamentos em Libras  60 

Tópicos em Tecnologia da Informação C  45 Pesquisa em Ciência da Informação 60 

Tópicos em Tecnologia da Informação D 60 Tópicos em Indexação da Informação A 15 

Tópicos em Ontologia A 15 Tópicos em Indexação da Informação B 30 

Tópicos em Ontologia B 30 Tópicos em Indexação da Informação C 45 



71 

 

Tópicos em Ontologia C 45 Tópicos em Indexação da Informação D 60 

Tópicos em Ontologia D 60 Gestão da Informação e do Conhecimento  60 

Tópicos em Arquivos Especializados B 30 Informação e Cidadania 60 

Tópicos em Arquivos Especializados C 45 Informação e Democracia 60 

Tópicos em Arquivos Especializados D 60 Sociedade da Informação 60 

Tópicos em Funções Arquivísticas B 30 Tópicos em Preservação e Conservação A 15 

Tópicos em Funções Arquivísticas C 45 Tópicos em Gestão da Informação e do 

Conhecimento A 

15 

Tópicos em Funções Arquivísticas D 60 Tópicos em Gestão da Informação e do 

Conhecimento B 

30 

Tópicos em Normas Arquivísticas B 30 Tópicos em Gestão da Informação e do 

Conhecimento C 

45 

Tópicos em Normas Arquivísticas C 45 Tópicos em Gestão da Informação e do 

Conhecimento D 

60 

Tópicos em Normas Arquivísticas D 60 Tópicos em Gestão de Unidades de 

Informação A 

15 

Participação em Eventos A 15 Tópicos em Gestão de Unidades de 

Informação B 

30 

Iniciação a Pesquisa A 15 Tópicos em Gestão de Unidades de 

Informação C 

45 

Iniciação a Pesquisa B 30 Tópicos em Gestão de Unidades de 

Informação D 

60 

Iniciação a Docência A 15 Tópicos em Informação e Cultura A 15 

Iniciação a Docência B 30 Tópicos em Informação e Cultura B 30 

Iniciação a Extensão A 15 Tópicos em Informação e Cultura C 45 

Iniciação a Extensão B 30 Tópicos em Informação e Cultura D 60 

Estágio Curricular A 30 Tópicos em Preservação e Conservação B 30 

Estágio Curricular B 30 Tópicos em Preservação e Conservação C 45 

Estágio Curricular D 60 Tópicos em Preservação e Conservação D 60 

Fonte: Elaboração do autor.  Dados do Relatório de versão curricular da UFMG (2009). 
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 4.2.6 Universidade Federal do Amazonas 

 

 A primeira instituição de Ensino Superior no estado surgiu com a Escola Universitária 

Livre
20

 em 1909 formada pelos cursos de instrução militar e, posteriormente, pelos cursos de 

Engenharia Civil, Agrimensura, Agronomia, Indústrias, Ciências Jurídicas e Sociais, Ciências 

Naturais e Farmacêuticas, Letras e Medicina. Todavia, a integração destas Faculdades Isoladas 

deu início à formação da Universidade Federal de Manaus (1962) e que atualmente oferece 96 

cursos de graduação, 39 de Pós-Graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), 30 cursos de 

Pós-Graduação lato sensu, 600 projetos e 17 grandes programas extensionistas. 

 

 O curso de Arquivologia está vinculado ao Instituto de Ciências Humanas e Letras que 

agrega os demais cursos de: Biblioteconomia, Ciências Sociais, Relações Públicas, Jornalismo, 

Geografia, História, Letras, Filosofia, Artes Plásticas, Serviço Social e Música. Com a iniciativa 

do Departamento de Biblioteconomia da universidade, mediante as demandas do mercado de 

trabalho local em busca de profissionais capacitados na função, em 2009 foi criado o curso de 

graduação em Arquivologia. A integralização do curso é de no mínimo 9 e máximo de 15 

períodos, carga horária total de 2.595 horas-aula, sendo compreendidas por 2.385 horas de 

disciplinas obrigatórias, 60 horas de disciplinas optativas e 150 horas de atividades acadêmico 

científico-culturais. O currículo do curso será representado no Quadro 17 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 As informações sobre a história da Instituição e do curso de graduação em Arquivologia estão disponibilizadas no 

sítio eletrônico da UFAM.  Disponível em: <http://www.ufam.edu.br>. 
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Quadro 17 – Grade Curricular da UFAM 

Período Disciplinas Obrigatórias Horas 

1º 

1º 

1º 

1º 

1º 

2º 

2º 

2° 

2º 

2º 

3º 

3º 

3º 

3º 

3º 

4º 

4º 

4º 

4º 

5º 

5º 

5º 

5º 

5º 

6º 

6º 

6º 

6º 

7º 

7º 

7º 

7º 

7º 

8º 

8º 

Psicologia Geral I 

Epistemologia da Ciência da Informação 

Introdução à Filosofia 

Língua Portuguesa I 

Sociologia I 

Psicologia Social 

Informática Instrumental  

Complementos de Matemática e Estatística 

Metodologia do Trabalho Acadêmico 

Lógica I 

Direito Administrativo 

Teoria da Administração em Unidade Arquivística 

Introdução a Comunicação  

 História dos Registros do Conhecimento 

Inglês I  

Instituições de Direito Público e Privado 

Espanhol I 

Gestão Documental em Arquivos 

Fundamentos da Classificação em Arquivos 

Direito Notarial 

Arranjo e Descrição em Documentos 

Organização e Métodos 

Diplomática 

Estágio Supervisionado I 

Tecnologias da Informação 

Planejamento em Unidades da Informação 

Análise Documentária 

Estágio Supervisionado II 

Metodologia da Pesquisa I 

Paleografia  

Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

Estudo do Usuário de Arquivo 

Estágio Supervisionado III 

Geração e Uso de Banco de Dados 

Metodologia da Pesquisa II 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

30 

60 

60 

60 

60 

60 

45 

60 

60 

60 

75 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

45 

60 

60 

60 

45 

60 
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8º 

8º 

8º 

9º 

Preservação e Conservação de Documentos 

Gestão de Arquivos 

Estágio Supervisionado IV 

Trabalho de Conclusão de Curso 

60 

60 

60 

90 

 

Disciplinas Optativas Horas 

Psicologia Geral I 

Língua Portuguesa I 

Língua Brasileira de Sinais B 

Informação, Memória e Documento 

Arquivos e Cultura Brasileira 

História e Acervos Documentais 

Gestão Arquivística de Documentos 

Seminário de Arquivos Especiais 

60 

75 

60 

60 

60 

30 

45 

45 

Fonte: Elaboração do autor.  Dados do Currículo do Curso da UFAM (2009). 

 

4.2.7 Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 A Universidade Federal de Santa Catarina foi instituída em 1960 com a missão de 

“produzir, sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, 

ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício profissional”
21

. A 

instituição está subdividida em centros e departamentos especializados que coordenam os cursos 

que são oferecidos e, vale ressaltar, o Centro de Ciências da Educação que abrigam os cursos de 

Arquivologia, Biblioteconomia, Educação do Campo e Pedagogia.  

 

 O Curso de Graduação em Arquivologia foi criado na universidade em 2010 a partir da 

demanda da sociedade catarinense em relação às necessidades das práticas arquivísticas no 

mercado de trabalho da região. O curso é matutino, na modalidade bacharelado, com 

integralização de no mínimo 8 e máximo de 14 semestres, 3.024 horas-aula de carga horária total, 

sendo 2.268 horas de obrigatórias, 468 horas de optativas e 288 horas de atividades 

complementares. No Quadro 18, a estrutura curricular será representada para obter um melhor 

entendimento do curso. 

                                                
21 Estes dados e outros relacionados à Universidade e o Curso de Arquivologia estão no site da UFSC.    Disponível 

em: <http://www.ufsc.br>.  
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Quadro 18 – Currículo do Curso da UFSC 

Semestre Disciplinas Obrigatórias Carga Horária 

1º Introdução a Arquivologia 72 

1º Normalização da Documentação de Arquivo 72 

1º Gestão de Documentos Correntes 72 

1º Evolução do Pensamento Filosófico e Científico 72 

1º Leitura e Produção de Texto 72 

 

2º Introdução a Administração 72 

2º Ética Profissional do Arquivista 36 

2º Planejamento e Gestão de Arquivos 72 

2º Política de Preservação de Documentos 54 

2º História Oral, Documentos e Arquivos 72 

 

3º Métodos e Processos Administrativos 72 

3º Informática em Arquivos 72 

3º Recuperação da Informação para Arquivos 72 

3º Memória, Patrimônio e Pesquisa 72 

 

4º Estudo de Usuário da Informação 54 

4º Metodologia da Pesquisa em Arquivologia 54 

4º Classificação Arquivística 72 

4º Conservação e Restauração de Documentos 54 

4º Gestão de Documentos Eletrônicos 72 

4º Estatística Aplicada I 72 

 

5º Organização de Sistemas 72 

5º Paleografia e Diplomática 90 

5º Arquivos Intermediários 72 

5º Descrição Arquivística 72 

5º Introdução aos Estudos Históricos para Arquivologia 72 

 

6º Documentação em Unidades de Saúde 72 

6º Práticas de Documentação Empresarial 64 

6º Arquivo Permanente 72 

6º Instituições de Direito Público 36 
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6º História do Brasil Contemporâneo 72 

 

7º Projeto de Pesquisa em Arquivologia 72 

7º Estágio Supervisionado I 144 

 

8º Trabalho de Conclusão de Curso 72 

8º Estágio Supervisionado II 144 

Disciplinas Optativas 

Fontes de Informação I 72 Leitura e Informação 36 

Gestão da Informação e do Conhecimento 36 Gerenciador de Base de Dados – CDS/ISIS 36 

Fontes de Informação II 72 Pesquisa Bibliográfica 36 

Gestão da Qualidade em Unidades da 

Informação 

72 História do Pensamento Arquivístico 54 

Indexação 72 Políticas de Informação 54 

Gestão Estratégica em Unidade de Informação 72 Práticas em Arquivos Digitais 54 

Organização em Unidades de Informação 72 Práticas de Documentação de Unidades de 

Ensino 

54 

Organização em Unidades de Informação 72 Arquivometria 36 

Editoração Científica 36 Empreendedorismo em Unidades de 

Informação 

54 

Informação para a Empresa 36 Inglês Instrumental I - B 72 

Direito da Propriedade Intelectual 36 Língua Brasileira de Sinais 72 

Direito e Cidadania 72 Relações Humanas 36 

Direito Administrativo 36 Sociologia e Cultura 36 

Direito Empresarial 72 Cultura Histórica e Fontes Documentais 72 

Fonte: Elaboração do autor. Dados do Currículo de Arquivologia da UFSC (2010).  

 

 

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS CURRÍCULOS DAS UNIVERSIDADES 

 

 A partir dos quadros explicitados, verificamos que há algumas diversidades quanto às 

disciplinas que estruturam os currículos, mas é preciso identificar quais seriam as disciplinas 

primordiais que melhor representariam a epistemologia e a práxis da Arquivologia segundo suas 

particularidades. Neste primeiro momento serão analisadas as especificidades dos currículos de 
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graduação que cada universidade apresenta em sua composição para o curso, que será 

representada no Quadro 19 a seguir: 

 

Quadro 19 – As Especificidades dos Currículos de Graduação das Universidades 

 

UNIVERSIDADES 

 

ESPECIFICIDADES 

 

UNIRIO 

Estrutura curricular voltada para o social, integrada à memória-história, com tendência 

para as inovações da tecnologia de informação e traços da Ciência da Informação. 

 

UFSM 

O currículo está voltado para a arquivística, tendo interlocuções com a Informática e 

outras áreas afins. 

 

UFF 

A base curricular é formada, em sua maioria, por disciplinas voltadas para a Ciência da 

Informação. 

 

UNB 

Apresenta acentuada tendência para as tecnologias de informação, Ciência da 

Informação e outras áreas afins. 

 

UFBA 

Formação curricular voltada para a gestão da informação arquivística, pois o conteúdo, 

em sua maior parte, é de cunho arquivístico. 

 

UEL 

A configuração do currículo demonstra que há interfaces com a tecnologia de 

informação e demais áreas afins. 

 

UFES 

A composição curricular não abrange todas as disciplinas específicas de Arquivologia, 

sendo constituída, em sua maioria, pelas interdisciplinares. 

 

UFRGS 

Em sua configuração, além das disciplinas arquivísticas, há interação de algumas voltada 

para social e humanístico. 

 

UNESP 

A composição curricular é representada, em sua maioria, pelas interdisciplinares ligadas 

à informação. 

 

UEPB 

Apresenta tendência interdisciplinar com a Administração e tecnologia da informação. 

 

FURG 

O currículo é constituído em sua maioria por disciplinas arquivísticas e apresenta traços 

de interdisciplinaridade. 

UFPB 

 

A configuração curricular é voltada para a Ciência da Informação. 

UFMG 

 

O currículo é interdisciplinar voltado para o social e cultural, também apresenta interface 

com a Ciência da Informação. 

UFAM 

 

O conteúdo é interdisciplinar. 

UFSC Sua estrutura curricular é abrangente quanto à Arquivologia. 

Fonte: Elaborado pelo autor. Programas curriculares disponibilizados pelas universidades em seus sítios eletrônicos. 
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 De acordo com a análise das especificidades de cada currículo, faz-se necessário apurar 

melhor o núcleo de disciplinas que o integram, pois a maior parte do programa curricular das 

universidades está dando ênfase aos conteúdos interdisciplinares, fato que requer uma maior 

investigação, já que o curso é de Arquivologia. Sob este prisma, é necessário definirmos quais 

seriam os conteúdos específicos e os conteúdos complementares que formariam o plano 

curricular para a graduação arquivística nas universidades e SOUSA; OLIVEIRA (2014) nos 

orienta a categorizar da seguinte maneira: 

 

 

 

 

[...] separamos as disciplinas específicas das disciplinas complementares e as 

categorizamos dentre os seguintes grupos: Conteúdos Específicos: Fundamentos 

Arquivísticos, O profissional em Arquivologia, Arquivo Permanente, Preservação e 

Restauração, Gestão de Documentos, Gestão de Documentos Eletrônicos e/ou suportes 

especiais, Usuários, Planejamento e Projetos, Legislação Arquivística, 

Metodologia/Pesquisa, Estágio e Trabalho de Conclusão de Curso. Conteúdos 

Complementares: Biblioteconomia, Ciência da Informação, Museologia, História, 
Paleografia, Diplomática, Notariado, Sociologia, Antropologia, Psicologia, 

Administração, Contabilidade, Direito, Comunicação, Ciência da Computação, 

Estatística e Letras/Linguística. (SOUSA; OLIVEIRA, 2014, p. 116-117, grifo do autor) 

 

 

 

 

 Segundo estes grupos, podemos verificar que as disciplinas interdisciplinares, ou seja, 

àquelas das áreas afins que contribuem para formação do arquivista apenas complementariam o 

aprimoramento do profissional em meio às demandas do mercado e das transformações da 

contemporaneidade. Partindo deste ponto de vista, analisaremos quais universidades estariam 

adotando às disciplinas arquivísticas como núcleo de seus currículos e as demais que priorizam o 

sistema interdisciplinar como estrutura principal em sua grade curricular. 

 

 Neste contexto, começaremos com as universidades pioneiras do curso de graduação em 

Arquivologia a saber: UNIRIO (Quadro 4) as disciplinas que definem o conteúdo específico são 

arquivísticas, porém algumas estão alocadas nas disciplinas optativas a saber: Ética Profissional 

Arquivística, Rede e Sistemas em Informação Arquivística, Restauração de Documentos, Projetos 

Arquivísticos, Política de Acesso à Informação Arquivística, Gestão Arquivística de Documentos 
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Eletrônicos, Legislação Arquivística, entre outras. Estas, segundo a categoria estabelecida por 

SOUZA; OLIVEIRA (2014), estariam no núcleo específico e não optativo. Quanto ao conteúdo 

complementar, as disciplinas estão agregadas na área optativa, com exceção de Diplomática; já 

na UFSM (Quadro 5) as disciplinas de cunho arquivístico aparecem quase em mesma proporção 

às disciplinas complementares e dentre as optativas encontramos algumas que contribuiriam para 

o conteúdo específico (Perspectivas Profissionais do Arquivista, Arquivos Médicos, Sistema de 

Informação para Arquivologia, Normalização Arquivística, Base de Gestão Eletrônica de 

Documentos e suas Linhas de Pesquisa); todavia na UFF (Quadro 6), o conteúdo obrigatório é 

muito diversificado, pois a maior ênfase é dada para Ciência da Informação e depois 

Biblioteconomia, que deveriam ser apenas complementares. Nas optativas e eletivas, as áreas 

afins são bem diversificadas (História, Psicologia, Biblioteconomia, Administração, entre outras). 

 

  Em seguida, elencaremos mais algumas universidades nesta análise: a UNB (Quadro7) 

também apresenta sua estrutura curricular arquivística quase na mesma proporção da 

complementar, agregando disciplinas voltadas para Administração, História, Comunicação, 

Diplomática, com exceção de Paleografia que se encontra no quadro optativo; entretanto, na 

grade da UFBA (Quadro 8) o conteúdo obrigatório é bem representado pelas disciplinas 

arquivísticas, com exceção de Gerenciamento de Documentos Eletrônicos que está localizado no 

quadro de optativas, em medida que as complementares (História, Diplomática, Paleografia, 

Ciência da Informação, entre outras) são inexpressivas; já na UEL (Quadro 9) os conteúdos 

encontram-se na mesma proporcionalidade e há pequena oferta de disciplinas optativas. 

 

 Ainda temos: o plano curricular da UFES (Quadro 10) com as disciplinas de Reprografia, 

Restauração de Documentos, Práticas de Arquivos e Tópicos Especiais em Arquivologia 

agregadas no campo das optativas e o conteúdo específico que compõem o núcleo é regular; a 

UFRS (Quadro 11) apresenta quase a mesma proporção para os conteúdos obrigatórios e 

complementares; já a UNESP (Quadro 12) tem a formação curricular em proporções iguais para 

ambos os conteúdos e o quadro optativo é bem diversificado; na UEPB (Quadro 13) o plano 

representado já categoriza os tipos de conteúdo, priorizando o núcleo arquivístico; na estrutura da 

FURG (Quadro 14) as disciplinas obrigatórias em sua maioria são voltadas para a Arquivologia e 

também apresenta em sua composição a Microfilmagem, assim como na UFRGS.  
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  Em consonância com as demais universidades: a UFPB (Quadro15) tem a maioria do 

núcleo complementar em Ciência da Informação, não abrangendo as disciplinas de Diplomática, 

Paleografia e História; quanto ao da UFMG (Quadro 16) o conteúdo disciplinar e interdisciplinar 

está praticamente na mesma proporção e o quadro optativo é restrito; a base curricular da UFAM 

(Quadro 17) é configurada, em sua maioria, para as complementares (Psicologia, Filosofia, 

Direito, Comunicação, Administração, entre outras) e a disciplina de Gestão Arquivística de 

Documentos está no grupo de optativas; já a UFSC (Quadro 18) o maior conteúdo é de 

Arquivologia e as optativas são de Ciência da Informação, Direito e Administração. No Gráfico 1 

a seguir teremos uma melhor visualização sobre a proporção dos conteúdos específicos e 

complementares dos currículos das universidades:  

  

Gráfico 1 – Conteúdo Disciplinar do Curso de Arquivologia nas Universidades Públicas  

 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

   

 Em comparação aos conteúdos apresentados, verificamos que as disciplinas 

complementares estão quase na mesma proporção das disciplinas específicas, permitindo que 

algumas disciplinas arquivísticas que poderiam contribuir substancialmente para a formação do 

discente deixariam de ser cursadas. 
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 Ainda em análise aos conteúdos dos currículos, referindo-se as disciplinas obrigatórias, 

faz-se necessário apurar particularmente os programas relacionados às funções de arquivo quanto 

à classificação, a avaliação e a descrição dos documentos que fundamentam a práxis da 

Arquivologia, sendo fundamentais para que o discente possa desenvolver o pensamento cognitivo 

e formular suas habilidades naturais para a vivência teórica e prática da disciplina. No quadro 19 

a seguir, verificaremos como está a distribuição destas disciplinas nas universidades: 

  

Quadro 20 – Disciplinas de Classificação, Avaliação e Descrição 

UNIVERSIDADES DISCIPLINAS 

 

UNIRIO 

Classificação de Documentos Arquivísticos, Avaliação de Documentos 

Arquivísticos, Arranjo e Descrição de Documentos. 

UFSM Arranjo e Descrição de Documentos I e II, Avaliação de Documentos 

UFF Avaliação e Seleção de Documentos. 

UNB Não consta 

UFBA Descrição Arquivística, Tipologia Documental (Avaliação de Documentos). 

UEL Fundamentos da Classificação. 

UFES Avaliação de Documentos, Arranjo e Descrição de Documentos. 

UFRGS Avaliação de Documentos, Arranjo em Arquivos, Descrição Arquivística. 

UNESP Classificação Arquivística, Descrição Documental. 

UEPB Avaliação e Seleção de Documentos 

 

FURG 

Classificação Arquivística, Análise e Seleção de Documentos de Arquivo, 

Descrição Arquivística. 

UFPB Avaliação e Seleção de Documentos 

UFMG Não consta 

UFAM Arranjo e Descrição de Documentos 

UFSC Classificação Arquivística, Descrição Arquivística 

Fonte: Elaborado pelo autor. Programas curriculares disponibilizados pelas universidades em seus sítios eletrônicos. 

 

 Em síntese, as universidades que agregam todas as disciplinas são UNIRIO e FURG. 

Quanto à classificação de documentos apenas UEL, UNESP e UFSC; referente à avaliação de 

documentos temos: UFSM, UFF, UFBA, UFES, UFRGS, UEPB e UFPB; e as que ministram 

arranjo e descrição UFSM, UFBA, UFES, UFRGS, UNESP, UFAM e UFSC. Nas instituições de 

ensino superior UNB e UFMG não foram encontradas as disciplinas obrigatórias de maneira 

objetiva em sua estrutura curricular, pois talvez esteja atrelada a outra, no núcleo de gestão de 
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documentos, por exemplo. Percebe-se que as disciplinas essenciais para a formação dos 

arquivistas estão corretamente representadas em apenas duas universidades, fator de grande 

preocupação e que necessita ser profundamente avaliado pelas instituições de ensino superior. 

 

 Quanto à carga horária, as universidades que apresentam o maior número de horas-aulas 

são: UEPB (80h), UFSC (72h) e, UEL e UFBA (68h). As demais são compreendidas na média de 

60 horas-aula. Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso I e II, a UFBA tem a maior carga 

horária total (272h). Comparando os estágios supervisionados que também compõem o conteúdo 

específico do currículo, verificamos que existem em algumas universidades estágios em níveis: I 

(UFSM, UFF, UFBA, UFES, UNESP e UEPB), I e II (UnB, UEL, UFMG, UFRGS, UFSC e 

FURG), I, II e III (UNIRIO)  e I, II, III e IV (UFPB e UFAM). As Unidades de Ensino com 

maior carga horária de estágio são a UNIRIO (360h) e a UFBA (306h). O Gráfico 2 representará 

a proporção da carga horária dos estágios supervisionados das respectivas Instituições: 

 

Gráfico 2 – Carga Horária do Estágio Supervisionado do Curso de Arquivologia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. Programas curriculares disponibilizados pelas universidades em seus sítios eletrônicos. 
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 Os estágios são primordiais para a formação dos discentes e entende-se que, neste 

momento, ocorre a aplicabilidade dos princípios teórico-metodológicos que norteiam a 

epistemologia e a práxis da Arquivologia no aprendizado acadêmico e, a posteriori, para mercado 

de trabalho. Por isso é importante investir um maior número de horas nesta disciplina para 

aprimorar o conhecimento cognitivo do acadêmico. 

 

 Outro fator que será analisado são os centros, departamentos e institutos em que os cursos 

estão inseridos, pois também contribuem para o processo de formação do arquivista. Neste 

contexto, elencaremos: o Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas (UEPB), o Centro de 

Ciências da Educação (UFSC), o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (UFES), o Centro 

de Ciências Humanas e Sociais (UNIRIO, UFMS, UNESP), o Departamento de Ciência da 

Informação (UFF, UNB, UFBA, UEL, UFRGS, UFPB, UFMG), o Instituto de Ciências 

Humanas e Informação (FURG) e o Instituto de Ciências Humanas e Letras (UFAM). Contudo, 

verificamos que a maioria dos cursos está agregada ao núcleo de Ciência da Informação, podendo 

ser um dos motivos da forte implantação de disciplinas desta área para complementar a formação 

em Arquivologia. Neste sentido, entende-se que esta relação interdisciplinar que a Ciência da 

Informação tem com os demais campos do conhecimento deve-se ao seu processo de formação 

que apresenta “três principais características, que são vetores de seu desenvolvimento e evolução: 

é interdisciplinar; está inevitavelmente ligada à tecnologia da informação; e tem sua evolução 

marcada pelo desenvolvimento da chamada sociedade da informação” (FONSECA, 2012, p. 27). 

Por ser uma ciência que tem como objeto de estudo a informação, essa hipótese seja um dos 

fatores que a aproxima da Arquivologia.  

 

5 AS DIRETRIZES PARA A ESTRUTURA CURRICULAR 

 

 No Brasil, o Ensino Superior é regido por leis, normas e diretrizes, estabelecidas pelo 

Ministério da Educação (MEC), atrelada com os princípios que norteiam o pensamento teórico-

metodológico de cada área do conhecimento nas instituições de ensino universitário. Isto posto, 

em 20 de dezembro de 1961 foi estabelecida a Lei Federal nº 4.024 instituindo Diretrizes e Bases 

na Educação Nacional. Alguns dispositivos desta Lei foram alterados e outras providências foram 

incluídas na Lei nº 9.131, de 24 novembro de 1995, criando a partir dela o Conselho Nacional de 



84 

 

Educação e no que se refere aos currículos, compete ao art. 9º do 2º parágrafo letras “c” e “d”, 

quanto às atribuições das Câmaras de Ensino Superior “deliberar sobre as diretrizes curriculares 

propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto e oferecer sugestões para a elaboração do 

Plano Nacional de Educação e acompanhar sua execução, no âmbito de sua atuação e para os 

cursos de graduação”. (BRASIL, LEI Nº 9.131 de 24 de novembro de 1995) 

 

 A Lei Federal nº 4.024/61 foi revogada pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

exceto os artigos 6º a 9º, sistematizando que a Organização da Educação Nacional ficaria 

incumbida, no que se refere ao Ensino Superior, regulamentar nos incisos VII a IX a saber 

respectivamente:  

 

 

Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; assegurar o processo 

nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos 

sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino; autorizar, reconhecer, 

credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de 

educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. (BRASIL, LEI Nº 

9.394 de 20 de dezembro de 1996) 

 

 

 

 
 

 

 Com base na Legislação Federal, o MEC em conjunto com as instituições acadêmicas 

estabeleceu um currículo mínimo para os cursos de graduação disposto no Parecer nº 776/97. 

Segundo Castro (1972, p. 85) a AAB já formulava uma proposta para que a Arquivologia fosse 

contemplada para o campo acadêmico, a saber no Parecer nº 212/72 pela Câmara de Ensino 

Superior. Neste contexto, a disciplina ganhou sua primeira estrutura curricular em 1974 com a 

Resolução nº 28 do Conselho Federal de Educação (FONSECA, 1999, p.2). Com a implantação 

do curso de graduação, as universidades UNIRIO, UFSM e UFF foram as primeiras que 

elaboraram os currículos segundo a implementação da Legislação. Contudo, além do apoio da 

AAB, a Lei nº 6.546/78, o Decreto nº 82.590/78 e a Lei nº 8.159/91 possibilitaram a procura pelo 

profissional de arquivo e o curso foi consolidado em outras regiões do país, a saber, UNB, 

UFBA, UEL, UFES, UFRGS. Neste período o Brasil vivia em meio às grandes demandas de 

documentos acumulados nas organizações públicas e privadas e também com o surgimento das 
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novas tendências relacionadas à tecnologia e à informação, que já movimentava o quadro 

educacional científico internacional com a Ciência da Informação. 

 

 Neste processo de formulação curricular, Tanus e Araújo (2013, p.94) apontam que o 

ensino superior conquistou uma flexibilidade para elaborar projetos políticos-pedagógicos e 

currículos segundo as particularidades das universidades, do curso e das novas tendências 

interdisciplinares, que crescem gradativamente no Brasil. Após a Lei das Diretrizes e Bases na 

Educação Nacional, o MEC em consonância com o Conselho Nacional de Educação sanciona o 

Parecer CNE/CES nº 492/2001 que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, 

Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. Isto posto, o parecer fez com que houvesse uma 

maior aproximação das áreas afins (Biblioteconomia, Museologia e Ciência da Informação) com 

o campo arquivístico, possibilitando que as Universidades adotassem “modalidades de parceria 

com outros cursos para ministrar matérias comuns, promover ênfases específicas em 

determinados aspectos do campo profissional, ampliar o núcleo de formação básica e 

complementar conhecimentos auferidos em outras áreas”. (Parecer CNE/CES 492/2001, p. 36) 

 

 Em consonância com o Parecer nº 492/2001 foi instituída a Resolução CNE/CES nº 20, de 

13 de março de 2002, que estabelece as diretrizes curriculares para os cursos graduação em 

Arquivologia. No entanto, o Plano Educacional Superior passou mais uma vez por um processo 

de reformulação estrutural curricular e o Ministério da Educação criou o Decreto nº 6.096, de 24 

de abril de 2007, que instituiu o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) objetivando a “ampliação do acesso e da permanência na 

educação superior através de medidas para que as universidades promovam a expansão física, 

acadêmica e pedagógica da rede federal de educação”.
22

  A partir deste momento, o curso é 

ampliado para as instituições UNESP, UEPB, FURG, UFPB, UFMG, UFAM e UFSC que 

adotaram as medidas implementadas pelo MEC, incluindo a UFBA que também reformulou sua 

estrutura neste período, e novas propostas para elaboração de projetos políticos-pedagógicos e 

currículos foram iniciadas. 

                                                
22 As informações sobre o programa do REUNI foram retiradas o site do Ministério da Educação. Disponível em: 

<http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni>. 
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 Em análise aos projetos políticos-pedagógicos, pode-se afirmar que estes dão ênfase à 

profissionalização do arquivista segundo suas competências e habilidades relacionadas aos 

conceitos teóricos e práticos que norteiam a epistemologia arquivística, com vistas a atuar de 

modo crítico, criativo e eficaz no exercício das atividades inerentes à gestão, organização, 

preservação e difusão de documentos e da informação arquivística em organizações em âmbito 

público ou privado, e para a sociedade como um todo (SOUZA; OLIVEIRA, 2014, p. 111).  

Dessa forma a legislação possibilitou maior autonomia para que o campo acadêmico institucional 

agregasse os três cursos (Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia) à Ciência da Informação 

sob a perspectiva de formar um tronco comum de disciplinas e atividades que corroborem para o 

aprimoramento do arquivista. Contudo, Jardim (2008, p. 37) afirma que esta proposta não está 

plenamente consolidada, já que esta questão de abranger os cursos em uma configuração comum 

não seria a melhor solução devido às especificidades que cada um deles apresenta quanto ao seu 

objeto de estudo e aplicabilidade dos conceitos teórico-metodológicos em seu campo de atuação. 

Neste sentido, não basta apenas incluir estas interfaces no currículo, o que vem acontecendo nos 

dias atuais, com a premissa de ter um profissional com ampla habilitação, e sim promover uma 

interação sintetizada das particularidades entre elas, com vistas a contribuir para o avanço do 

ensino e da pesquisa. 

 

 Nessa perspectiva, o diálogo sobre “flexibilizar” e “harmonizar” os currículos, ou seja, 

termos utilizados para promover um ajuste do conteúdo disciplinar na estrutura curricular dos 

cursos de graduação, já acontecia desde a década de 90, quando o curso ainda estava iniciando 

sua trajetória nas universidades e nas organizações associativas arquivísticas em forma de 

debates, artigos e apresentações em eventos com alunos e profissionais da área. Bottino (1994, 

p.16-17) aborda este questionamento, no artigo Panorama dos cursos de Arquivologia no Brasil 

publicado pela revista Arquivo & Administração, sobre as dificuldades e conflitos que a questão 

curricular poderia abranger. No ano de 2006, nesta mesma revista, Rodrigues (2006, p.16-20) 

também comenta sobre a harmonização curricular relacionada ao plano internacional em 

discussões apresentadas nas Conferências realizadas pela UNESCO nas décadas de 70 e 80, 

particularmente, o Simpósio Internacional sobre a Harmonização da Educação e Programas de 

Formação em Ciência da Informação, Biblioteconomia e Estudos de Arquivo (1984) em conjunto 

com a FIAB, FID e CIA, que tinha como objetivo sistematizar as atividades para “a promoção da 
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harmonização dos programas de educação e de formação em bibliotecas, serviços de informação 

e arquivos”. (UNESCO, 1987). Ainda sobre a temática internacional, durante este período foram 

realizados congressos e conferências para discutir a questão dos arquivistas, bibliotecários e 

documentalistas quanto ao tratamento da informação, documentação, terminologia e outras 

questões ligadas aos respectivos campos de atuação e também à tecnologia da informação. No 

entanto, é válido lembrar também que a CIA promoveu congressos em Paris (1988), Montreal 

(1992), Pequim (1996), Servilha (2000), Viena (2004) e Malásia (2008) para tratar dos arquivos 

em meio à sociedade da informação e suas perspectivas para o futuro. (MARQUES, 2011, p.112)   

 

 Todavia, em relação ao ensino superior em Arquivologia, o campo internacional tem 

adotado o sistema de formação e educação continuada para os profissionais de arquivo
23

, pois 

alegam que o arquivista necessita frequentemente de treinamento e capacitação para o 

desempenho de suas funções em meio às constantes transformações relacionadas às tecnologias 

de informação. As universidades da Alemanha, Canadá e Estados Unidos investem em simpósios, 

conferências e congressos regularmente para discutir  a questão do profissional diante das 

demandas de mercado, pois afirmam que os arquivistas necessitam de uma compreensão básica e 

valorização dos arquivos  para suas respectivas funções nas organizações. 

 

 Sob esta ótica, alguns questionamentos podem surgir quanto ao modelo de ensino 

arquivístico internacional e nacional, já que o internacional investe em programas de pós-

graduação voltados para os arquivos, enquanto no Brasil, o sistema universitário ainda encontra-

se no âmbito da graduação, sendo uma hipótese para ser discutida futuramente pelos interessados 

no campo arquivístico. A maioria dos programas de pós-graduação está relacionada à Ciência da 

Informação, contribuindo para que as produções científicas sejam em grande parte fomentadas 

nesta área. Desta forma, as perspectivas de inserção de interfaces com os outros campos do 

conhecimento que permeiam às atividades e funções pertinentes à gestão, organização, 

preservação e difusão de documentos e da informação arquivística nas organizações são desafios 

que dificultam a autonomia do campo arquivístico brasileiro que encontra dificuldades para sua 

plena consolidação: 

 

                                                
23 Estas informações foram pesquisadas em sítios eletrônicos das universidades da Alemanha,  Canadá e Estados 

Unidos que ministram cursos voltados para a educação e formação de arquivistas. 
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[...] as deficiências da formação, a falta de relação entre o mercado de trabalho e o 

mundo universitário, assim como apontar fraquezas internas da profissão advindas não 

só da debilidade de formação, mas também da carência de maior consolidação das 

teorias, das normas, da evolução vertiginosa das tecnologias não acompanhada pelo 

mesmo ritmo no ensino e aprendizagem. O profissional necessita, servindo-se da 

educação continuada, de estar a par dos avanços da sua área de trabalho, não se perdendo 

nunca dos parâmetros da teoria arquivística. (BELLOTTO, 2002, p. 50)   
 

 

 

 

 

 Aliás, sob este aspecto, vale ressaltar que essas propostas de formação curricular em 

comum para os cursos exigem investigações mais aprofundadas como afirma Jardim (2008, p.37-

38), pois pesquisas empíricas realizadas sobre essa temática ainda apresentam interpretações 

equivocadas quanto à correlação e à integração entre os saberes, em detrimento as políticas e as 

especificidades de cada disciplina em particular e também da dificuldade de atuação no espaço 

científico, já que a informação tem atuado de forma marcante no século XXI e as demandas 

relacionadas à educação continuada (programas de Pós-graduação) e a produção científica em sua 

maior parte são direcionadas para a Ciência da Informação. Com isto, entende-se que o ensino é 

um dos fatores fundamentais a ser analisado para o fortalecimento da área no Brasil, sendo 

necessário dialogar, refletir e avaliar a melhor proposta curricular do curso em Arquivologia a ser 

adotada pelas universidades públicas e consolidar o ensino no país .   

 

6 CONCLUSÃO  

 

 Este trabalho não busca apresentar novos conceitos para a questão curricular, mas sim 

proporcionar uma reflexão sobre a trajetória da Arquivologia no Brasil desde o seu surgimento, 

com a criação do Arquivo Público do Império, atualmente denominado Arquivo Nacional, até sua 

institucionalização como disciplina autônoma nas instituições de ensino superior. Propõe a 

possibilidade de dialogar sobre o atual panorama que as universidades públicas brasileiras vivem 

para manter este curso de graduação frente aos desafios da contemporaneidade e novas 

perspectivas relacionadas às interdisciplinaridades e, por que não dizer, as multidisciplinaridades 

inseridas na formação curricular do curso. Nesta perspectiva, é válido relembrar os principais 

acontecimentos que corroboraram para o processo de evolução da disciplina no campo 

educacional através de sua primeira configuração estrutural curricular a partir do curso técnico de 
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aperfeiçoamento, o CPA, destinado aos profissionais que já exerciam a função, mas sem o 

conhecimento necessário dos conceitos e princípios norteadores da Arquivologia e sua 

aplicabilidade, sendo ministrado nas dependências do Arquivo Nacional. Aliás, o trabalho 

especializado nos arquivos sempre existiu, porém, não havia pessoas habilitadas para 

desempenhar as atividades pertinentes à função e nem o reconhecimento sobre a importância do 

arquivista nas organizações. Esta realidade só foi modificada quando houve a necessidade de 

tratar, ou seja, organizar a massa documental acumulada que estava salvaguardada nos arquivos 

e, sob este prisma, surgiu o seguinte questionamento: como resolver esta problemática se não há 

profissionais capacitados para a realização do trabalho? Neste sentido, o cenário de evolução 

político-econômico que o país vivenciava contribuiu para que profissionais já qualificados 

pudessem modernizar os arquivos brasileiros. O DASP, a Fundação Getúlio Vargas e o Arquivo 

Nacional também foram fundamentais para promover as interfaces com o campo arquivístico 

internacional para que o AN pudesse abrigar o conhecimento disciplinar da área e disseminá-lo 

para o plano educacional superior. Mas, sob este aspecto, quais seriam as perspectivas de 

autonomia para ensino superior arquivístico brasileiro mediante estas tendências do campo 

internacional?  

 

 Convém relembrar também que os cursos já em nível de graduação contaram com o apoio 

da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB) e da legislação brasileira que regulamentou a 

profissão e também reconheceu o papel dos arquivos na sociedade.  Ressaltar que como a 

Arquivologia tem interlocuções com a História, a Paleografia, a Diplomática, e mais adiante, a 

Administração e o Direito, devido as suas origens históricas, fica evidente o conceito de 

interdisciplinaridade. Na medida em que novos campos disciplinares também vão agregando-se à 

Arquivística, a saber a Biblioteconomia, a Museologia e a Ciência da Informação, sugere-se a 

hipótese de um núcleo comum entre elas. Sob este prisma estão as universidades que oferecem o 

curso de graduação em Arquivologia e precisam adequar-se a todas estas tendências, bem como 

as exigências do mercado de trabalho e as inovações tecnológicas, além do MEC e das diretrizes 

educacionais para elaborar um projeto político-pedagógico e estruturar o currículo do curso. Mas 

o questionamento que fica evidente é como será o perfil deste profissional em meio à inserção 

destas interfaces? 
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 Mediante estas questões, sendo o ensino considerado um dos fatores de suma importância 

para a formação do arquivista e, como parte deste processo de aprendizagem, o currículo é o 

instrumento que auxiliará o discente a construir o pensamento cognitivo quanto à episteme e a 

práxis que envolve o conhecimento arquivístico. Entende-se que o perfil dos docentes também 

corrobora para este desenvolvimento, pois se a instituição de ensino superior compuser sua grade 

curricular com profissionais que tenham formação acadêmica e vivência compatível com área, 

será um grande diferencial, mas, no entanto, o que se pretende é ampliar a discussão sobre qual 

seria a melhor estrutura curricular a ser adotada pelas universidades para formar um profissional 

qualificado que atuará de modo crítico, criativo e eficaz no exercício das atividades inerentes à 

gestão, organização, preservação, recuperação e difusão de documentos e da informação 

arquivística nas organizações e na sociedade.  

 

 Nesta perspectiva, a análise realizada a partir do comparativo entre os diferentes 

currículos do curso de graduação em Arquivologia das universidades públicas brasileiras mostra 

que os resultados do estudo dos programas curriculares são diversificados segundo suas 

especificidades, conteúdos, estágios supervisionados e localização espacial do curso. Nesta 

comparação fica evidente que a maioria das universidades, de acordo com suas especificidades, 

apresenta uma forte tendência interdisciplinar voltada para a Ciência da Informação e a 

Tecnologia da Informação, restringindo uma atuação mais especializada e autônoma da 

Arquivística no curso. Nos conteúdos programáticos, quanto à categorização das disciplinas 

específicas e das complementares, também identificamos que a proporção das disciplinas 

complementares alcança quase que a mesma das específicas, sendo em sua maioria a 

interdisciplinaridade com as áreas da Ciência da Informação, Administração, História e 

Tecnologia da Informação, permitindo que as disciplinas arquivísticas que poderiam contribuir 

substancialmente para a formação do discente deixem de ser cursadas. 

 

  Em continuidade aos resultados do estudo, as disciplinas que fundamentam a práxis 

arquivística (classificação, avaliação e descrição) não estão bem representadas nos programas 

curriculares das universidades, culminando em perda da vivência teórica e prática das funções e 

atividades nos arquivos. Pode-se verificar que a carga horária de aulas e do trabalho de conclusão 

de curso ainda é pequena para desenvolver toda programação do conteúdo disciplinar, sendo um 
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sistema adotado pela maioria das universidades pesquisadas, fator que necessita ser repensado. 

Em seguida mostra que os estágios obrigatórios supervisionados necessitam de uma carga horária 

maior para que o discente desenvolva a aplicabilidade dos conceitos teórico-metodológicos 

inerentes à função de forma precisa, sendo que quatro instituições de ensino superior apresentam 

carga horária menor que 200 horas. A localização do curso em relação aos departamentos, 

centros e institutos que o agregam, apresentando uma maior inserção do curso no Departamento 

de Ciência da Informação, confirmando a hipótese de uma forte tendência para 

interdisciplinaridade com a Arquivologia. 

 

 A partir dos resultados explicitados no estudo, repensar os possíveis diálogos que 

permeiam a questão curricular, tanto para o inter-relacionamento com as demais áreas afins 

quanto para a proposta de um tronco comum entre Biblioteconomia, Museologia e Ciência da 

Informação, já abordada por pesquisadores renomados na literatura arquivística brasileira, pois 

estes podem levar a uma perda da identidade arquivística. Isso não quer dizer que deve-se ignorar 

as reflexões epistemológicas que subsidiaram as tendências interdisciplinares ou que elas não 

contribuam positivamente para a formação do discente, mas, o que não podemos deixar de 

ressaltar é que a maior parte do currículo precisa estar pautada nas disciplinas que fundamentam 

o núcleo arquivístico.  

 

 Com a gama de informações que sistematizam o curso, as universidades acabam 

diversificando os currículos entre si com a justificativa de abranger todas as particularidades que 

o fomentam, mas acabam por sintetizar ou reduzir excessivamente as especificidades do saber e 

do fazer da Arquivologia, dificultando desse modo a identificação do perfil do arquivista. 

Também contribuem para o evidenciamento do problema a busca por uma melhor qualificação 

profissional, a crescente procura por profissionais qualificados e as novas perspectivas colocadas 

pelo mercado de trabalho. Todavia, os conteúdos programáticos do curso, a carga horária de 

aulas, os estágios obrigatórios supervisionados e os laboratórios de aplicabilidade dos conceitos 

teórico-metodológicos quando aliados às habilidades naturais do docente qualificado são 

potencialidades que, se bem direcionadas, enriquecem a qualidade do aprendizado, fortalecem o 

sistema educacional acadêmico e alcançam maior visibilidade na área.  
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 Portanto, a finalidade deste trabalho é repensar a formação do arquivista, especificamente 

a questão curricular para o curso de graduação oferecido pelas universidades públicas brasileiras. 

Ampliar o diálogo do que seria fundamental para a configuração do currículo, possibilitando uma 

investigação mais apurada sobre a temática e, com isso, fortalecer a qualidade do ensino em 

Arquivologia no país e, a posteriori, ampliar o reconhecimento do seu papel pela sociedade. 
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