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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma breve trajetória do Curso de Arquivologia considerando sua 

evolução até os dias atuais. O seu objetivo é apresentar um estudo compacto do profissional 

arquivista, visando demonstrar o quanto sua participação na instituição transforma e privilegia 

a mesma na recuperação de suas informações de forma mais rápida e produtiva. Além disso,  

sua importância dentro das organizações requer preparar os usuários para agirem de modo 

consciente quanto ao que deve ser armazenado. Aborda-se também  seu perfil, perspectivas e 

expectativas em relação ao seu futuro profissional. Por fim, faz um rápido percurso sobre a 

ética profissional arquivística ressaltando atitudes que o profissional arquivista deve manter 

para que a organização atue e seja considerada idônea. 

 

Palavras-chave: Arquivologia; Profissional Arquivista; Ética Profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper presents a brief history of the Archival course considering its evolution to the 

present day. Its purpose is to present a compact study of professional archivist in order to 

demonstrate how their participation in the institution turns and privileges the same in the 

recovery of their information faster and more productively. Moreover, their importance within 

organizations requires preparing users to act consciously as to what should be stored. It also 

addresses their profile, prospects and expectations regarding their professional future. Finally, 

do a quick route on the archival work ethic attitudes emphasizing that the professional 

archivist should keep for the organization to act and is deemed suitable for him. 

 

Keywords: Archival; Archivist Professional; Professional Ethics 
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INTRODUÇÃO 

 

 Durante décadas toda a documentação manipulada nas empresas era em papel, 

gerando uma massa de documentos sem critérios de racionalização, de acesso e de 

eliminação. Em curto período de tempo a informação cresce de forma acelerada, a sociedade 

contemporânea em constante evolução utiliza cada vez mais de tecnologia de informação para 

trocar e transmitir conhecimento. Neste contexto, o ciclo informacional tornou-se mais 

complexo e dinâmico, exigindo a criação de novas maneiras para se tratar, gerir e guardar a 

massa documental. Neste cenário, as instituições privadas ou não, tentam se adequar aos 

novos tempos onde a necessidade para fazer bom uso da quantidade de dados e das 

informações vitais e estratégicas de uma organização, precisam ser preservadas, divulgadas e 

acessadas rapidamente tornando mais rápida e sustentável a tomada de decisões. 

Aliada a necessidade exposta, este estudo aborda uma trajetória do Curso de 

Arquivologia, com o objetivo de apresentar um estudo compacto do profissional arquivista, 

visando demonstrar o quanto sua participação na instituição transforma e privilegia a mesma, 

na recuperação de suas informações, de forma mais rápida e produtiva. Além disso, sua 

importância dentro das organizações exige a preparação dos usuários para agirem de modo 

consciente quanto ao que deve ser armazenado. 

Para tanto, o trabalho também contempla o currículo de Arquivologia com a intenção 

de comparar como o profissional de arquivo necessita se adaptar, repensar seu papel e se 

atualizar em função das frequentes mudanças impostas na área.  Isso deve ocorrer desde seu 

curso universitário, adequando-se ao avanço das tecnologias de informação e pelos impactos 

que elas produzem no objeto de estudo da área e no mercado de trabalho, exigindo cada vez 

mais um conhecimento multidisciplinar por parte dos arquivistas. 

 São múltiplas as possibilidades de atuação no mercado de trabalho do bacharel em 

Arquivologia. Ele pode atuar em instituições arquivísticas, em setores de documentação ou 

apresentar as exigências da sociedade do conhecimento e a constante mutação do homem 

contemporâneo. Onde informação, em centros culturais, serviços ou redes de informação, em 

órgãos de gestão do patrimônio cultural ou noutros responsáveis pela salvaguarda de acervos 

documentais. 

 O arquivista, no desempenho de sua função deve estar apto a trabalhar as soluções de 

tratamento funcional da informação e atender às demandas administrativas, jurídicas e 
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técnico-científicas das instituições. Seu perfil profissional supõe acompanhamento da 

evolução das tecnologias da informação e da produção do conhecimento. 

Justifica-se esse trabalho ao demonstrar que a valorização do perfil do profissional 

qualificado tem levado as organizações à procura de qualidade que interaja com o recurso 

informacional produzido por elas. A competitividade devastadora do mercado de trabalho leva 

a um profissional que saiba lidar com o crescimento econômico das organizações, como 

também no desenvolvimento de seus produtos e serviços, como o gerenciamento de toda a 

informação produzida, colocando o profissional arquivista completamente inserido no 

processo empresarial. 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a importância do profissional arquivista 

desde sua formação universitária. E, como objetivos específicos, identificar como a atuação 

conjunta da universidade com as crescentes demandas do mercado interferem cotidianamente 

no fazer arquivístico; além de comparar alguns cursos de Arquivologia nos quais as 

disciplinas são diferentes possibilitando arquivistas preparados para os diferentes segmentos 

da área. 

  A metodologia utilizada consiste em uma pesquisa de revisão bibliográfica, haja vista 

as diversas visões sobre o assunto a partir de livros, artigos e internet (Scielo, Google 

Acadêmico) através de termos como: história do curso e currículo de arquivologia, 

profissional arquivista, arquivos e avanços na tecnologia de informação e ética profissional. A 

partir dessa breve introdução são abordados neste trabalho os seguintes capítulos: 

O primeiro capítulo apresenta uma breve leitura sobre a história do Curso de 

Arquivologia desde sua criação até o modelo que se encontra nos dias atuais. 

O segundo e terceiro capítulos consistem em apresentar a profissão e o perfil 

profissional do arquivista, que através do conhecimento multidisciplinar tornou-se 

imprescindível, sendo valorizado pelas organizações que buscam por profissionais de 

excelência. 

O quarto capítulo enfatiza a trajetória do arquivista como uma profissão do futuro, 

onde a busca pelo profissional da informação direcionou as empresas a um mercado 

inteiramente novo, isto é, o mercado da informação, que hoje atua como um elo de contato 

entre tais profissionais (dentre eles o arquivista) e as organizações. 

O quinto, sexto e sétimo capítulos consistem em apresentar, primeiramente, o conceito 

de ética e em sequência discorrer sobre a ética profissional do arquivista, onde as mudanças 

de pensamento e comportamento na vida social dos indivíduos afetam diretamente o "eu" 



12 

 

coletivo. No campo profissional, estas mudanças tornam-se mais graves, pois o indivíduo 

esquece-se do “eu” coletivo para suprir as necessidades do “eu” individual. 

 Por fim, conclui-se que o profissional dos arquivos ainda tem muito a conquistar em 

termos de valorização e mercado de trabalho, mas uma parcela significativa da sociedade já 

reconhece a necessidade de seu envolvimento com a geração de conhecimento. 
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1 - BREVE HISTÓRICO 

 

Há registros desde 1911 sobre a necessidade de se criar cursos de profissionalização 

para arquivistas no Brasil. Em 1922, o Arquivo Nacional criou o Curso Técnico de Arquivos.   

 Em 1958, este curso foi regulamentado e passou a ser denominado Curso Permanente 

de Arquivos. Porém, somente em 1972, o Conselho Federal de Educação aprovou a criação do 

Curso Superior de Arquivologia e dois anos depois o currículo mínimo. Este currículo 

abrangia, além das disciplinas específicas de Arquivologia, disciplinas da área de Direito, 

Comunicação, História, Contabilidade, Administração e Estatística. É datado de 24/01/1972 o 

voto da Câmara de Ensino Superior que aprova a criação de um Curso de Arquivologia em 

nível superior. Mas somente  em 1974, através da Resolução nº 28 do Conselho Federal de 

Educação, que são estabelecidas as matérias do currículo mínimo de Arquivologia: 

 

• Introdução ao Estudo do Direito 

• Introdução ao Estudo da História 

• Noções de Contabilidade 

• Noções de Estatística 

• Arquivologia I à IV 

• Documentação 

• Introdução à Administração 

• História Administrativa, Econômica e Social do Brasil 

• Paleografia e Diplomática 

• Introdução à Comunicação 

• Notariado 

• Uma língua estrangeira moderna. 

 

Um currículo composto por "noções" ou "introduções" e com parte das matérias 

exigidas atualmente. No entanto, a elaboração de um currículo exigia muitos cuidados, pois é 

através dele que se conduz a formação do aluno graduando. 

Para Jardim (1998, p. 05): 

 

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, conservar-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, 1998, p. 05). 
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  Este curso só passou a ser considerado de Nível Universitário em 1973, quando um 

acordo entre o Arquivo Nacional e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, conferiu-lhe 

grau universitário. 

Em 1977, o referido curso foi incorporado à Federação das Escolas Federais 

Independentes do Estado do Rio de Janeiro (FEFIERJ) já com o nome de Curso de 

Arquivologia, funcionando, ainda nas dependências do Arquivo Nacional. Em 1979 passou a 

fazer parte do então Centro de Ciências Humanas da Universidade do Rio de Janeiro 

UNIRIO. 

Outros cursos foram criados na década de 70 , a saber: na Universidade Federal de 

Santa Maria - UFSM (1976) e na  Universidade Federal Fluminense - UFF (1978). Os anos de 

1970 marcaram efetivamente a consolidação do campo e do ensino da Arquivologia no país. 

Já na década de 1980 não foram criados cursos de Graduação em Arquivologia, o que poderia 

levar a se pensar em designar esse período como fase de estagnação da graduação. 

Após um intervalo, foram criados mais cinco cursos de graduação: Universidade de 

Brasília - UnB (1990), Universidade Estadual de Londrina - UEL (1997), Universidade 

Federal da Bahia - UFBA (1997), Universidade Federal do Espírito Santo - UFES (1999) e 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRS (1999). 

Foram abertos ainda mais oito cursos de Graduação em Arquivologia: Universidade 

Estadual de São Paulo – UNESP (2003), Universidade Estadual da Paraíba - UEPB (2006), 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB (2008), Universidade Federal do Amazonas UFAM 

(2008), Universidade Federal do Rio Grande FURGRS (2008), Universidade Federal de 

Minas Gerais - UFMG (2008), Universidade Federal de Santa Catarina UFSC (2009) e 

Universidade Federal do Pará UFPA, em 2012. 

Atualmente, o ensino da Arquivologia encontra-se em um cenário bem diferente do 

momento de criação do primeiro curso. São 16 cursos universitários presentes em todas as 

cinco regiões do país. 

Podem ser encontrados cursos superiores na área de arquivística em outros países: 

Alemanha - Archivshule Marburg, Canadá - University of British Columbia, The School of 

Library, Archival and Information Studies, Université de Montréal, École de 

Bibliothéconomie et des Sciences de Information, University of Toronto, EUA - University of 

Pittsburg, Inglaterra - The School of Library, Archive and Information Studies (Londres), 

Senegal - École des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes. Tal fato demonstra a 

importância da profissão de Arquivista como será abordado em seguida. 
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2  - A PROFISSÃO DE ARQUIVISTA 

 

 A profissão de Arquivista foi regulamentada pela Lei nº 6.546, de 4 de julho de 1978, e 

pelo Decreto nº 82.590, de 06 de novembro de 1978. Este profissional é o responsável por 

controlar, vigiar, tratar guardar, conservar e administrar acervos, garantindo o direito 

fundamental ao acesso à informação, prescrito por lei. 

 De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005, p.26): 

“Arquivista é o profissional de nível superior, com formação em arquivologia ou experiência 

reconhecida pelo Estado”. 

A valorização da informação como recurso de crescimento econômico dentro das 

empresas, tem mostrado um mercado de extrema competitividade entre as organizações. A 

busca por um profissional que saiba suprir esta necessidade informacional é direcionada ao 

profissional arquivista, preparado para enfrentar os desafios de preservar a informação. 

 

O arquivista hoje não pode esquecer que viver e atuar profissionalmente na chamada 

"era da informação", na qual, as tecnologias da informação e da comunicação têm 

presença marcante. Os novos suportes documentais, com os quais terá que lidar, 

exigem conhecimento, competência, métodos e meios de produção, utilização e 

conservação físicas especiais. São fatores novos sobre os quais os arquivistas 

passam agora a serem instruídos e treinados, não obstante correrem o risco de, em 

virtude do vertiginoso crescimento das possibilidades da eletrônica nas áreas 

documentais, nunca conseguirem abarcar a plenitude destes conhecimentos tão 

mutantes e dependentes de equipamentos tão rapidamente tornados obsoletos 

(BELLOTO, s/d, p.01). 
 

 Hoje, o cenário do mercado de trabalho apresenta uma nova visão que proporciona 

um impulsionamento na área arquivística e vem beneficiando o profissional dentro das 

empresas públicas e privadas. 

 A solução dos problemas de acesso à informação e à guarda de documentos nas 

organizações está na contratação de arquivistas competentes e capacitados para enfrentar a 

enorme massa documental acumulada sem tratamento. Contudo, é essencial e extremamente 

importante ter total conhecimento das atividades empresariais ou o processo do negócio - 

BPM Business Process Management - para auxiliar na gestão documental e evitar o aumento 

no volume dos documentos recebidos, produzidos e acumulados. 

 

[...] os documentos são primeiramente organizados, mantidos e usados ativamente 

por seus criadores, depois são armazenados por um período adicional de uso não 

frequente e, finalmente, quando seu uso operacional termina completamente, são 

selecionados como de valor arquivístico e transferidos para um arquivo ou 

declarados sem valor e destruídos (COOK, 1986 apud RONDINELLI, 2006, p.41). 
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Jardim (1995, p.28) em seu artigo "Novas perspectivas da arquivologia nos anos 90" 

analisa a preocupação dos profissionais arquivistas em relação às questões a serem 

enfrentadas por eles: 

 

[...] a produção dos documentos resultantes das novas tecnologias da informação; os 

limites e possibilidades desses documentos à luz do quadro teórico-clássico da 

Arquivologia; a necessidade das instituições arquivísticas compreenderem, de forma 

mais precisa, as novas demandas de uso social da informação; as possibilidades dos 

arquivistas responderem às demandas da sociedade da informação, do ponto de vista 

de sua formação teórica e prática, das suas associações profissionais e da sua 

interação com os outros profissionais de outras disciplinas do campo da informação 

(JARDIM, 1995, p.28). 
 

 A valorização do perfil do profissional qualificado tem levado as organizações à 

procura de qualidade que interaja com o recurso informacional produzido por elas. A 

competitividade devastadora do mercado de trabalho leva a um profissional que saiba lidar 

com o crescimento econômico das organizações, como também no desenvolvimento de seus 

produtos e serviços, como o gerenciamento de toda a informação produzida, colocando o 

profissional arquivista completamente inserido no processo empresarial. 

E, o autor complementa que: 

 
[...] o mercado é muito mais perverso do que essa lógica regulamentadora, sobretudo 

quando estamos falando de um mercado de um capitalismo selvagem. Esse mercado 

encontra, nesse contexto, as soluções que lhe pareçam as mais convenientes, sob a 

chamada “lógica de mercado”, para categorizar, inserir ou excluir profissionais com 

esse ou aquele perfil. Por isso, acho que a formação profissional deve considerar 

evidentemente o mercado de trabalho, mas não pode estar referida a um imperativo 

de mercado. Seria algo absolutamente medíocre e redutor. É preciso formar um 

arquivista que seja um cidadão crítico. Crítico em relação à sua profissão, ao seu 

tempo, à sua inserção social (JARDIM, 2006, p.13). 
 

Atualmente, as grandes organizações no mundo veem o arquivista como gerenciador 

da informação, e não mais como um mero guardador de papéis e documentos. Ele também 

está inserido nos negócios empresariais e participa ativamente nas decisões importantes que 

envolvam o fluxo documental e informacional dessas organizações usando todo o 

conhecimento adquirido e otimizando os processos da informação com a prática obtida pelo 

seu desempenho profissional. 

 Jardim (2006, p. 13)  completa: 

 

[...] um bom arquivista hoje tem que dar conta da complexa especificidade da 

Arquivologia, mas exercita seu ofício tendo também conhecimento de outros saberes 

afins. Isso significa profissionais - voltamos à mesma questão - mais habilitados, 

mais capacitados para estabelecer perguntas pertinentes e encontrar os caminhos que 

favoreçam o levantamento ou a busca adequada de soluções que são cada vez mais 
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efêmeras, que se dão numa velocidade cada vez mais rápida. Decididamente – e isso 

é ótimo – não se fazem mais arquivista como antigamente  (JARDIM, 2006, p.13). 
 

Este desempenho profissional adquirido está relacionado com a formação acadêmica 

dos arquivistas dentro das universidades. E estas desempenham um papel importantíssimo no 

desenvolvimento e crescimento destes profissionais. Hoje o conhecimento multidisciplinar 

tornou-se imprescindível, sendo valorizado pelas organizações que buscam por profissionais 

de excelência. 

 O autor supracitado finaliza: 

 

[...] o mínimo que a formação tem que garantir, ao futuro profissional, é a 

capacidade dele reconhecer esse universo em transformação, no qual ele atuará e 

que, a essa altura, está longe de ser esse apenas um local físico. O arquivista 

gerencia um processo. É um processo informacional com características específicas, 

mas não isoladas de um contexto mais amplo no qual se dão tantas transformações 

na produção e uso de informações. Boa parte das eventuais dificuldades em 

gerenciar esse processo tem a ver com a formação do arquivista. Não se trata de 

esperar que a formação ofereça essa visão de maneira consolidada, mas sim que 

reconheça a complexidade que hoje é o universo da informação arquivística e 

favoreça profissionais qualificados para esses novos cenários  (JARDIM, 2006, 

p.14). 
 

  Assim, o processo informacional das organizações cresce com o passar dos anos. A 

incessante busca por qualidade tonou-se fundamental no desenvolvimento destas e ter um 

profissional desafiador, empreendedor disposto a apresentar soluções inovadoras que ajudem 

a resolver problemas. Hoje, o profissional da Arquivologia destaca-se nas necessidades vitais 

do desenvolvimento organizacional, utilizando toda sua bagagem para a contribuição das 

organizações. Por isso, é importante, abordar com zelo o perfil do profissional Arquivista, 

para que haja melhor compreensão de seu papel na instituição em que estiver prestando 

serviço. Aspectos  que serão apresentados no capítulo, em seguida. 
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3 -  PERFIL PROFISSIONAL DO ARQUIVISTA 

 

O mercado de trabalho para o Arquivista, ou profissional da informação, não se 

restringe apenas aos arquivos ou centros de informação e, ou documentação. O que se espera 

deste profissional é a capacidade de tornar as informações disponíveis e acessíveis a todos 

aqueles que buscam por seu auxílio. Em muitas situações, a falta de enfoque gerencial no 

manuseio da informação e a falta de conhecimento ou de habilidade no uso das tecnologias da 

informação limitam as possibilidades para os arquivistas. A reestruturação das organizações 

tem provocado reduções dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos das unidades de 

informação, provocando em alguns casos o seu desaparecimento. 

 

Tendo em vista que as profissões da informação tem se caracterizado pela variedade 

e pela multiplicidade de suas funções, parece plausível que um mesmo profissional 

realize, ao mesmo tempo, atividades consideradas tradicionais e atividades 

emergentes (FERREIRA, 2003, p.45). 
 

É com esta visão que se pode direcionar o verdadeiro papel do arquivista que segundo 

Freire; Araújo definem que: 

 
Um caminho no qual este profissional pode exercitar a responsabilidade social de 

ajudar a facilitar, na sociedade, a comunicação do conhecimento para aqueles que 

dele necessitam, sendo que essa visão transcende a estrutura organizacional e 

comunicacional, operada nos sistemas de informação (FREIRE; ARAUJO, 1999, 

p.14). 
  

É cada vez mais aceito que o conhecimento é crucial para o crescimento e a geração de 

empregos. Hoje o conhecimento exerce um papel central no processo econômico. O domínio 

econômico mundial será das organizações baseadas na informação e no conhecimento, e a 

estrutura das organizações e das profissões precisa mudar para se adaptar a essa nova ordem. 

Na era da informação, os profissionais arquivistas são essenciais ao efetivo 

funcionamento das organizações do conhecimento. Ressaltando mais uma vez que esses 

profissionais, ao atenderem prontamente às necessidades de informações críticas, possibilitam 

que a informação atue como uma vantagem competitiva para essas organizações. 

A importância da informação como recurso estratégico nas organizações, é percebida 

em CHIAVEGATTO: 

Numa avaliação sobre o ambiente informacional e organizacional de uma 

instituição, as alternativas para o processo de elaboração de estratégias mudam 

quando a informação passa a ser tratada como um recurso de importância 

equivalente aos recursos de capital, mão de obra e tecnologia. Tavares (1991) reforça 

essa ideia afirmando que, no contexto organizacional, a informação passou a ser a 
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principal munição para a vantagem estratégica, dependendo, contudo, se saber usá-la 

apropriadamente (CHIAVEGATTO, 1999, p. 01). 
 

 

Atualmente a demanda de informação é cada vez maior e mais variável. Por isso  

muito mais do que gerenciar, é necessário tratá-la de maneira adequada independente de seu 

suporte físico e sua localização. Cabe aos arquivistas e aos serviços de informação a 

implementação de um desenvolvimento sustentável, ou seja, capaz de suprir a geração atual 

sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. 

O perfil do novo profissional da informação deve incluir possibilidades de integração, 

melhora contínua, aprendizado constante, flexibilidade às variações do mercado e às 

necessidades do usuário. 

 Richter (2004, p. 77)  explica: 

 

Além de conteúdos arquivísticos, a formação completa-se com conteúdos 

interdisciplinares, visando a formar profissionais capazes de enfrentar com 

proficiência e criatividade os problemas da realidade, especialmente os que 

demandem intervenções em arquivos, centros de documentação e informação, 

centros culturais, serviços ou redes de informação e órgãos de gestão do patrimônio 

cultural. Para a formação profissional, ao acadêmico devem-se oportunizar 

condições para desenvolver suas atividades como um profissional cidadão capaz de 

enfrentar e acompanhar os desafios tecnológicos e as mudanças da sociedade 

(RICHTER, 2004, p.77). 
 

O recrutamento de profissionais arquivistas pelas empresas brasileiras tem sido de 

forma sistemática, demandadas pelo mercado para recrutar tais profissionais, seguindo da 

mesma maneira o que ocorre em países do Primeiro Mundo. O que chama a atenção para o 

fato de que a maioria dessas empresas está entre as multinacionais mais expressivas no 

mercado globalizado. 

      O Arquivista ganhou espaço próprio dentro das empresas como área de 

desempenho profissional, dando um salto qualitativo no desenvolvimento da profissão que 

modelou o perfil inovador, com caráter técnico voltado decisivamente aos novos suportes de 

informação e as questões tecnológicas. 

 

As tecnologias da informação alternam as formas e processos de trabalho, mas as 

atenções ainda estão mais voltadas para aquilo que a tecnologia é capaz de fazer do 

que para como se obter melhores informações. Embora necessária, a tecnologia é 

tangencial aos avanços reais que podem ser alcançados. A vantagem estratégica 

somente ocorre como resultado do gerenciamento e uso efetivo da informação 

processada pela tecnologia (CHIAVEGATTO, 1999, apud HADDAD 2000, p.10). 
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A busca por um melhor desempenho levou o profissional arquivista a investir numa 

qualificação rica e ampla com novas descobertas na área. A valorização de seu papel de gestor 

da informação, produtor de conhecimento científico conquistou respeito perante as outras 

áreas. 

Contudo, é essencial ao Arquivista investir em sua carreira visando novos horizontes e 

oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho. 

 A evolução do conhecimento e sua supremacia levam o Arquivista a uma tendência 

crescente de interdisciplinaridade nos espaços de organizações, buscando transformações no 

contexto organizacional e desenvolvendo atividades arquivísticas relacionadas com todo o 

fluxo informacional recebido e produzido pelas empresas. 

 

No âmbito definicional estariam os tipos de informação que concernem à ciência da 

informação; informação dentro de um sistema de comunicação de conhecimento; 

informação na relação entre o gerador e o usuário e entre estes e a informação 

(informação desejada). No âmbito comportamental são identificadas as questões 

relativas às diferentes "respostas" que diferentes usuários fornecem ao mesmo 

conjunto de informações, em diferentes épocas, e a influência que a apresentação do 

conjunto de informação tem na natureza da reação que provoca. No âmbito 

metodológico estão inseridas as questões relativas ao uso instrumental do conceito 

(JARDIM; FONSECA, 1998, apud FONSECA, 2005, p.21). 
 

Diante disso, o Arquivista deve ficar atento a sua aparência, conduta e postura, ser 

objetivo e seguro, captar o máximo de informações sobre a empresa, quais negócios que 

desenvolve e produtos ou serviços oferecidos. Deverá mostrar suas perspectivas profissionais, 

traçar metas, estar sempre atualizado com as novidades do mercado, com o avanço das 

tecnologias, ser flexível, participativo, colaborativo, trabalhar em equipe e estar sempre que 

possível reciclando seus conhecimentos através de cursos, palestras, seminários. 

 

Muitos dos especialistas que têm se preocupado com a formação e o 

desenvolvimento profissional do arquivista, em âmbito internacional, são unânimes 

em reconhecer as deficiências da formação, a falta de relação entre o mercado de 

trabalho e o mundo universitário, assim como apontar as fraquezas internas da 

profissão advindas não só da debilidade de formação, mas também da carência de 

maior consolidação das teorias, das normas, da evolução não acompanhadas pelo 

mesmo ritmo no ensino e aprendizagem (BELLOTO, 2004, apud, ANDRADE, 

2006, p.160). 
 

Percebe-se que as organizações consideram a gestão do conhecimento e da informação 

como instrumento de vantagem competitiva, ou seja, as gestões para estas organizações são 

consideradas o diferencial de competitividade, antecipação em que são evidenciadas as 

oportunidades e ameaças que interferem no crescimento da organização. Para obtenção destas 
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vantagens, ações como acompanhar novas tendências de mercado e acompanhar as novas 

tecnologias, fazem parte deste processo de competitividade entre as organizações. 

 Assim, uma gestão pela qualidade tem buscado no profissional arquivista uma boa 

formação aliada a gestão de pessoas. Contudo, gerir mudanças que estão no mercado não quer 

dizer apenas escolher um modelo de gestão ou até adotar mecanismos que apoiem a melhoria 

na gestão, mas uma adaptação em decorrência às características de cada setor, organização e 

os níveis de desempenho e maturidade da sua gestão, exigindo a participação de todos. 
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4 - ARQUIVISTA: UMA PROFISSÃO QUE PRECISA SER VALORIZADA 

 

A eterna procura por excelência em qualidade levaram as organizações e instituições 

no mundo a definirem diretrizes que assegurassem e protegessem o universo informacional. 

 Os crescentes avanços dos recursos tecnológicos fizeram com que as instituições em 

todo o mundo procurassem por profissionais cada vez mais qualificados, competentes e 

conscientes da globalização e das mudanças velozes que ocorrem o tempo todo com a 

informação. 

Verifica-se que a sociedade contemporânea vem apresentando modificações 

sensíveis na aquisição, no processamento e no acesso a informações, com base na  

proliferação, qualidade e publicação dos recursos tecnológicos. Essa é uma realidade 

nos países desenvolvidos, cuja preocupação, hoje, é a definição de padrões de troca 

de informações, a utilização dos recursos computacionais e de telemática, bem como 

a modificação dos mercados de trabalho no que diz respeito aos perfis dos 

profissionais que neles atuam (MARCHIORI; PACHECO, 1997, p. 55). 
 

A busca pelo profissional da informação direcionou as empresas a um mercado 

inteiramente novo, isto é, o mercado da informação, que hoje atua como um elo de contato 

entre tais profissionais (dentre eles o arquivista) e as organizações, que ligadas à gestão da 

informação e do conhecimento tentam recrutar profissionais preparados e atualizados com as 

demandas destas organizações. Em contrapartida, este profissional deve estar totalmente 

empenhado no seu investimento profissional, visando novos horizontes e desafios. 

 

[...], no entanto, o perfil do profissional não é determinado apenas pelo volume de 

conhecimentos institucionalizados, mas também pelos “capitais” (ou seja, hábitos, 

atitudes, estrutura sociocultural, e outras habilidades e vocações) agregados pelos 

indivíduos em sua trajetória de vida (MARCHIORI; PACHECO, 1997, p. 56). 
 

As organizações estão percebendo que não se pode continuar com o fluxo 

informacional sem tratamento adequado, prova desta inovação é a crescente (mesmo que 

tímida para um mercado em expansão) contratação de profissionais arquivistas pelas 

organizações, especialmente as multinacionais. 

 

Os profissionais da informação estão se conscientizando que desempenham a função 

social de tornar acessível para a sociedade as informações arquivísticas centradas no 

usuário, e um dos caminhos que pode ser utilizado para desenvolver esses serviços 

conforme as necessidades de informação dos usuários é o Estatuto de Usuários, pois 

se torna possível identificar os usos e usuários dos acervos, contribuindo para a 

eficácia no desenvolvimento dos serviços (SÁ; SANTOS, 2004, p.51-64) 
 

 Hoje, não se pode considerar o arquivista apenas como um mero guardador de 

documentos, (apesar de que muitas organizações ainda enxergarem desta forma) mas sim um 
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profissional preparado que irá atuar com competência, comprometimento e organização no 

gerenciamento informacional das organizações, buscando de forma correta conter o 

crescimento do fluxo das informações desordenadas geradas por estas. 

Dessa forma, pode-se dizer que este novo e inovador profissional está preparado para 

enfrentar os vários desafios que irão surgir no decorrer de seu caminho profissional, 

superando com desempenho e com a capacitação os novos horizontes ditados pelo mercado de 

trabalho. 

A configuração multidisciplinar do campo de atividades de informação associa-se a 

considerações no que diz respeito a: 1) queda progressiva das fronteiras entre as 

profissões da informação, 2) exigências do mercado quanto ao perfil profissional da 

informação e as novas ocupações que vem surgindo para atender a essa demanda, 3) 

a globalização da economia (no caso do Brasil, a instalação do MERCOSUL, em 

1995), que proporcionará oportunidade de intercâmbios profissionais os mais 

diversos (MARCHIORI; PACHECO, 1997, p.57). 
 

Porém, a sustentabilidade da profissão depende exclusivamente do próprio profissional 

Arquivista em impor-se diante deste mercado competidor e prepotente, como um profissional 

do futuro, preparado para a expansão do mercado da informação, interligado nas novas 

tecnologias e envolvido nos parâmetros do mundo dos negócios, sendo um participante ativo, 

com soluções aos problemas relacionados à informação. 

 

[...] o arquivista deva possuir conhecimentos sólidos e atualizados que permitam 

abordar e tratar os problemas novos e tradicionais do fazer arquivístico; enfrentar, 

com proficiência e criatividade os problemas de sua prática profissional, produzindo 

e difundindo conhecimentos; interagir na sociedade, consciente de sua 

responsabilidade com a memória histórica e cultural de nosso país; refletir 

criticamente sobre a realidade que o envolve; ser ético, gerar produtos; poder 

formular e executar políticas institucionais; ser consciente da importância da 

repercussão do uso da informação; estar preparado para a investigação técnico-

científica; produzir e difundir conhecimentos; procurar aprimorar-se continuamente; 

atuar junto a instituições e serviços que demandem intervenções de natureza e 

alcance variados [...] (SILVA, 2007, p.113). 
 

O mundo dos negócios sofre mudanças e transformações constantes. Diante dessas 

modificações e além da preocupação de manter em segurança toda a informação produzida, as 

empresas foram levadas, atualmente, a investir na contratação de arquivistas. 

Essa nova visão tem agregado valores importantes tanto para as organizações quanto 

ao novo perfil do profissional envolvido com a gestão do conhecimento e da informação, 

mostrando seu lado inovador, capaz de lidar com os problemas da informação em qualquer 

seguimento empresarial. 

Ainda, segundo Silva (2007, p. 113): 
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[...] no tocante a formação específica do arquivista, ou seja, suas competências 

profissionais, sociais e intelectuais, podemos enumerar, sem esgotá-las, a 

necessidade de compreender o estatuto probatório dos documentos de arquivo: 

identificar o contexto de produção de documentos no âmbito de instituições públicas 

e privadas, planejar e elaborar instrumentos de gestão de documentos de arquivo que 

permitam sua organização, avaliação e selecionar para preservar documentos(...) 

(SILVA, 2007, p. 113). 
 

Atualmente a visão que se tinha do arquivista como um mero guardador de papéis 

mudou drasticamente. Com todas as mudanças na sua formação profissional, incluindo as 

mudanças ocorridas dentro do novo currículo que foi muito importante tanto para os alunos 

quanto para os professores e também para as instituições estão vendo este profissional com 

outro olhar. 

Assim, o profissional Arquivista conseguiu mostrar para a sociedade que é um 

profissional empreendedor, sempre voltado para as modificações de um mercado de trabalho 

que cada vez está mais competitivo. Este profissional tem que ser um líder capaz de traçar 

metas seguras para poder alcançar seus objetivos e também melhorar o desempenho das 

instituições, deve estar envolvido e atualizado com as novas tecnologias e saber interagir com 

profissionais de outras áreas. 

No entanto, cabe ressaltar que o Arquivista é um profissional conceituado nas 

organizações por sua atitude profissional ética. Esta é essencial em qualquer profissão, mas 

para um profissional da informação é primordial tendo em vista a quantidade de informações 

que devem ser resguardadas de caírem em mãos alheias. Por isso, o próximo capítulo é 

dedicado especificamente à ética. 
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5 - ÉTICA 

 

O termo ética vem do grego ethos, - caráter, modo de ser de uma pessoa. 

Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na 

sociedade. Ela serve para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento social, fazendo 

assim com que ninguém saia prejudicado. Nesse sentido, a ética, embora não possa ser 

confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. 

A ética vem sendo um dos assuntos mais discutidos na vida social, política, 

profissional ou em qualquer atividade que envolva relações do ser humano, deste mundo de 

intensas transformações. 

De acordo com Valls (2006, p.07): "a ética é uma daquelas coisas que todo mundo 

sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar, quando alguém pergunta". 

 

Para Badiou (1995, p.09): 

 

A ética está na moda, e não sem razão. em toda parte nota-se uma pressão, às vezes 

sutil, às vezes declarada e exigente em favor da Ética, considerada como um valor 

em si até como o maios deles: é a 'Ética na política", "o movimento pela ética", "os 

códigos de ética", etc. Até na filosofia, esta vem se tornando  tendência dominante, 

adquirindo, por vezes o status privilegiado da questão central de nossos dias 

(BADIOU, 1995, p. 09). 

 

  

Ética diz respeito a uma decisão, que compete a cada indivíduo e a cada sociedade, 

julgar, escolher e estabelecer em sua própria existência os princípios e os valores que deverão 

conduzir suas relações com o mundo, com as coisas, com os outros indivíduos, obrigando 

assim a um permanente questionamento sobre o que será certo e o que pode ser errado. 

Vários outros autores definem de modo diferente o significado da palavra ética: 

 

“Conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros 

homens na sociedade em que vive, garantindo, outrossim, o bem estar social” (MOTTA, 

1994, p.18). 

 

Tradicionalmente ela é entendida como um estudo ou uma reflexão, científica ou 

filosófica, e eventualmente até teológica, sobre os costumes ou sobre as ações 

humanas. Mas também chamamos de ética a própria vida, quando conforme aos 

costumes considerados corretos. A ética pode ser o estudo das ações ou dos 

costumes, e pode ser a própria realização de um tipo de comportamento (VALLS, 

2006, p.07). 
 

E, ainda, 
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Seja, pois, por um lado, a ética, como reflexão sobre os princípios, ou, o que vem a 

dar exatamente no mesmo, sobre os fins últimos, sobre as finalidades do agir 

humano, sobre o próprio sentido da existência individual e coletiva; seja ainda, por 

outro lado, o trabalho, como atividade que é meio para produção de alguma coisa, 

que está relacionada a um fazer eficaz, a uma ação apropriada e conforme a fins que 

são exteriores à atividade (VALLE, 2005, p.03). 
 

Normalmente identifica-se a “ética do grego, ethos, e moral do latim mores, 

significando os costumes, as normas e os valores que, estabelecidos por uma sociedade, 

determinam o comportamento de seus membros” (CHAUÍ, 1994, p.38). 

 

“O estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana suscetível de 

qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, 

seja de modo absoluto” (FERREIRA, 1993, p.1499). 

 

A Ética é o estudo geral do que é bom ou mau, correto ou incorreto, justo ou injusto, 

adequado ou inadequado. Um dos objetivos da Ética é a busca de justificativas para 

as regras propostas pela Moral e pelo Direito. Ela é diferente de ambos - Moral e 

Direito - pois não estabelece regras. Esta reflexão sobre a ação humana é que 

caracteriza a Ética. (GLOCK-GOLDIM, 2003, p. 02) 
 

Todas essas definições fazem perceber que é preciso olhar para o coletivo como 

sustentação da ética, pois ela gerencia o cotidiano das pessoas para que de uma forma 

consciente e de bom senso, todos tenham seus direitos garantidos. 

Finalmente, a ética tem como objetivo fundamental trazer modificações à moral, com 

aplicação universal, conduzindo, orientando e sempre tentando melhorar em todos os sentidos 

o modo de ser e agir do ser humano. 

 

5.1 – Ética profissional arquivística 

 

A ética profissional é o conjunto de normas morais pelas quais deve orientar o 

indivíduo em seu comportamento profissional, e o código de ética é um instrumento de caráter 

normativo e jurídico que regulamenta uma determinada profissão a partir de estatutos e 

códigos específicos. O seu não cumprimento pode resultar em sansões executadas pela 

sociedade profissional, como censura pública e suspensão temporária ou definitiva do direito 

de exercer sua profissão. 

Ética diz respeito a nossa experiência cotidiana, levando-nos a uma reflexão sobre os 

valores que adotamos o sentido dos atos que praticamos e maneira pela qual tomamos 

decisões e assumimos responsabilidades em nossa vida. Hoje, por exemplo, a grande maioria 
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das profissões tem seu código de ética, numa tentativa precisamente de sistematizar os 

princípios de orientação de seus profissionais. (MARCONDES, 2007) 

As mudanças de pensamento e comportamento na vida social dos indivíduos afetam 

diretamente o "eu" coletivo. No campo profissional, estas mudanças tornam-se mais graves, 

pois o indivíduo esquece-se do "eu' coletivo  para suprir as necessidades do "eu"  sozinho. 

            A ética profissional está relacionada ao "fazer” e "agir" do homem. Ela é um pouco 

diferenciada da ética social, pois é regida por um código moral estabelecido previamente 

pelos conselhos que regem cada profissão. 

 

A ética baseia-se em uma filosofia de valores compatíveis com a natureza e o fim de 

todo ser humano, por isso, "o agir" da pessoa humana está condicionado a duas 

premissas consideradas básicas pela Ética: "o que é" o homem e "para que vive", 

logo toda capacitação científica ou técnica precisa estar em conexão com os 

princípios essenciais da Ética (MOTTA, 2000, p.70). 
 

Além dos deveres profissionais, os quais são obrigatórios como competência técnica, 

aprimoramento constante, respeito aos outros profissionais, confidencialidade, flexibilidade, 

envolvimento, responsabilidade, devem ser levadas em conta algumas qualidades pessoais 

que irão enriquecer a atuação profissional como honestidade, prudência, perseverança, 

compreensão, humildade e imparcialidade. 

           A formação ética especificadamente ligada à profissão seria a incorporação de vários 

valores indispensáveis ao bom exercício profissional, valores estes que viriam reforçar o 

"procedimento ético", uma vez que já existe um conhecimento fundamentado desses mesmos 

valores, uma convicção na maneira de agir, uma conscientização maior da importância da 

ética na atuação profissional. 

A ética é a ciência que dá sentido à vida humana (no plano natural), pois os valores 

que a embasam sintetizam o que representa o bem em um contexto sociocultural e 

para cada homem em particular. Na vida profissional sua importância aumenta, 

porque o profissional, além da responsabilidade individual, que caracteriza todo ser 

humano, tem a responsabilidade social, cuja dimensão aumenta em face de sua 

atividade profissional que envolve pessoas que dela se beneficiam, havendo, 

outrossim,  maior repercussão para o bem-estar social (MOTTA, 2000, p.70-71). 
 
 

A questão perpassa pela valorização que a sociedade e o próprio profissional dá ao 

trabalho arquivístico, pois somente quando o arquivista tem a consciência da função social 

que exerce, ele irá se preocupar com os problemas morais e éticos que envolvem a profissão. 

 Sem essa consciência, o arquivista postar-se-á apenas como um operador de técnicas, 

não contribuindo para a sua evolução pessoal e nem da profissão.  
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 Nesse sentido Gonçalves Neto (2008) afirma sobre a Arquivologia que:  

 

Para ser mais que uma técnica, para ser uma ciência, e portanto, merecer o epíteto de 

“estudo superior”, pensamos que ela deve ter em seu objeto de estudo não apenas 

formas e métodos de organização de dados e documentos, bem como o 

desenvolvimento de meios para melhor realizar sua empresa, mas investigar a 

própria estrutura conceitual sob a qual opera e estabelece seus fins enquanto técnica. 

Nesse sentido, o seu trabalho não é um trabalho passivo, dependente apenas do 

desenvolvimento das novas tecnologias da informação e da administração, e nem 

tampouco dos interesses imediatos de quem a requisita. É mais, portanto. E esse 

mais poderia ser exemplificado por uma ordem de problemas. (Gonçalves Neto, 

2008: p.3) 

 

Este tema propõe a reflexão sobre a responsabilidade individual e coletiva, já que 

enfoca questões sobre a ética do ser humano e sua formação profissional. É muito importante 

refletir sobre as questões éticas da atualidade e suas implicações na formação do atual 

profissional Arquivista. 

 

5.2 Ética na arquivologia 

 

As relações de valor que existem entre os diversos campos da conduta humana são 

reunidos em um instrumento regulador. Trata-se de um "contrato de classe" controlado pelos 

órgãos de fiscalização do exercício de cada profissão. São critérios de conduta baseados nas 

virtudes que são exigidas e respeitadas na prática profissional, abrangendo o relacionamento 

com usuários, colegas de profissão, classe e sociedade. São os Códigos de Ética Profissional. 

         Segundo Motta: 

Os Códigos de Ética Profissional não se limitam e uma enumeração de artigos, 

contendo normas de ação. Os Códigos de Ética Profissional, em geral, expressam a 

filosofia de ação a ser seguida pelo profissional, filosofia que dá o verdadeiro 

sentido da profissão, que se traduz, quase sempre, num posicionamento ético 

humanístico, tendo como fundamentos a dignidade da pessoa humana e o bem estar 

social. Filosofia esta capaz de criar no profissional uma mentalidade que o leve a 

uma consciência profissional autêntica, em face dos valores contidos no seu Código 

de Ética Profissional. Tais valores, o profissional deverá pô-los em prática, não 

apenas, porque é o seu dever, "válidos por si mesmo", mas principalmente porque 

aceita e acredita nos valores que deve praticar, nos deveres que deve cumprir por 

convicção, em face de um ideal profissional. O Código de Ética Profissional deve 

ser encarado como uma mensagem e não como um conjunto de direitos e deveres ou 

simples enumeração de artigos  (MOTTA, 2000, p.86). 
 

Um código de ética dos arquivistas tem por finalidade fornecer a profissão regras de 

conduta de alto nível. Ele deve sensibilizar os novos membros da profissão para essas regras, 

relembrar os arquivistas experientes suas responsabilidades profissionais e inspirar ao público 

confiança na profissão. 
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Segundo Sá (2001, p. 16). 

 

O Código de Ética Profissional tem por objetivo regular a conduta moral e 

profissional, indicando normas que conduzam as atividades profissionais, regulando 

assim, suas relações com a classe e a sociedade. Desta forma, verifica-se que cada 

órgão de classe das diversas profissões tem seu próprio código de ética, documento 

relativo à conduta profissional de seus membros, o qual impõe aos membros maiores 

encargos e responsabilidades, constituindo-se assim, como um valioso instrumento 

de apoio e orientação ao profissional.  (SÁ, 2001, p. 16). 
 

 

Os códigos de ética em todas as profissões trazem várias proposições em comum, 

incluindo uma indicação relacionada com os mais sérios problemas de conduta profissional, a 

solução de problemas derivados de conflitos de interesse, e a garantia de que a perícia 

específica dos membros de uma profissão será utilizada para atender o interesse público. 

Compreender a ética das profissões exige também uma competência específica das 

entidades formadoras de profissionais, o que coloca a universidade e as entidades 

profissionais diante de um compromisso com o próprio futuro da sociedade. 

Um código de ética implica em responsabilidades morais e legais. O código identifica 

áreas onde há ou pode haver conflitos de interesse, e indica maneiras pelas quais estes 

conflitos de interesse possam ser equilibrados. É ele quem vai trazer excelência e boa conduta 

para a profissão e para o profissional arquivista em cada área que estiver atuando. 

Nesse sentido, a ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, 

possibilitando que ninguém saia prejudicado, para tal, o arquivista conta com um código de 

ética profissional que segue na íntegra no anexo A. 

 Além disso, como lembra Augusto Hortal Alonso (2006):  

 

A ética, ao mesmo tempo em que supõe uma garantia na execução dos serviços 

profissionais, contribui decisivamente para a consolidação de uma profissão. Os 

profissionais não são profissionais apenas por serem especialistas capacitados, mas 

também por estar comprometido em prestar determinados serviços específicos. A 

ética do profissional individual e do grupo profissional é a maior e mais confiável 

fonte de reconhecimento e valorização social das pessoas em geral e dos 

profissionais em particular. O processo de profissionalização culmina com o 

monopólio de um determinado serviço profissional e a auto-regulação ética do grupo 

que o detém. (Hortal, 2006, p.19) 

 

Este código de ética arquivística foi criado para estabelecer diretrizes para os 

profissionais. Seguindo as normas e leis estipuladas para a profissão, o profissional arquivista 

estará cada vez mais preparado para agir em empresas de qualquer seguimento. Estará 

obtendo cada vez mais resultados satisfatórios, tanto em relação ao seu desempenho 

profissional, quanto à convivência com as pessoas ao seu redor. 
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CONCLUSÃO 

 

 O esforço na busca por soluções para os problemas decorrentes da excessiva produção 

documental e a valorização da informação, têm resultado em avanços importantes para a 

Arquivologia. 

 Na medida em que a sociedade torna-se mais complexa, percebe-se a indispensável 

contribuição do profissional arquivista nas atividades de gestão documental nos vários 

segmentos produtivos. 

 Ao ingressar no mercado de trabalho, o arquivista, muitas vezes, depara-se com 

profissionais de outras áreas atuando no gerenciamento de informações/documentos. Entende-

se que tal fato ocorra pela quantidade insuficiente de profissionais inseridos no mercado, 

principalmente, se forem levados em conta o tamanho do país, o número de formados por ano 

e a demanda pelo profissional qualificado no mercado de trabalho. Inclusive, por existirem 

somente dezesseis cursos de Arquivologia e sua tenra idade enquanto curso superior, se 

comparado a outros cursos com mais de setenta anos. 

 No presente estudo, foi possível refletir sobre a trajetória do Curso de Arquivologia, 

onde a formação de ensino superior deve preparar o arquivista para atuar como um gestor da 

informação, colocando o profissional arquivista inserido no processo empresarial, e não 

apenas como um profissional voltado ao desenvolvimento de atividades técnicas. Este 

profissional de arquivo necessita se adaptar, repensar seu papel  e se atualizar em função das 

frequentes mudanças impostas na área,  exigindo cada vez mais um conhecimento 

multidisciplinar por parte dos arquivistas. 

 Entretanto, observa-se que o cenário do mercado de trabalho apresenta uma nova visão 

com a inserção crescente do profissional arquivista em ambientes públicos e privados. Fato é 

que testemunha-se, hoje, que a busca por qualidade tonou-se fundamental, e 

consequentemente a busca por um profissional desafiador, empreendedor disposto a 

apresentar soluções inovadoras que ajudem a resolver problemas. 

 Hoje, o profissional da Arquivologia destaca-se nas necessidades vitais do 

desenvolvimento organizacional, utilizando toda sua bagagem para a contribuição das 

organizações. 

Percebe-se que as organizações consideram a gestão do conhecimento e da informação 

como instrumento de vantagem competitiva, e que não podem continuar com o fluxo 
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informacional sem tratamento adequado, necessitando contratar profissionais arquivistas pelas 

organizações. 

 Como o arquivista não pode ser um profissional parado no tempo, estático, deve 

investir na formação continuada e no aperfeiçoamento como forma de melhorar suas 

habilidades, aprofundar sua formação e acompanhar o surgimento de novas tecnologias e 

soluções, o que, na área arquivística, ocorre constantemente.   

 Além disso, acredita-se que as atividades desenvolvidas na disciplina de Ética trazem 

contribuição para o desenvolvimento de qualidades do profissional arquivista, tais como: 

senso crítico, sensibilidade, rigor e pró-atividade profissional, criatividade, espírito 

empreendedor e associativo, curiosidade intelectual e postura investigativa, liderança, caráter 

humanitário e comportamento profissional. 

 O profissional dos arquivos ainda tem muito a conquistar em termos de valorização e 

mercado de trabalho, mas uma parcela significativa da sociedade já reconhece a necessidade 

de seu envolvimento com a geração de conhecimento. 

Conclui-se, portanto, que o arquivista é essencial no gerenciamento da informação, na 

tomada de decisões de outros profissionais e, mas ainda ocupar uma pequena fatia no mercado 

de trabalho. Por isso, esse trabalho é uma pequena contribuição para que outros possam 

utilizá-lo e ampliarem seu escopo. 
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ANEXOS: 

ANEXO A 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Apresentação: 

 

 A Seção de Asssociações de Profissionais – SPA do Conselho Internacional de 

Arquivos – CIA, em 1991, deu início aos estudos de um texto que bem expressasse e definisse 

os parâmetros de comportamento do arquivista, em consonância com preceitos éticos e morais  

quando no exercício de suas atividades profissionais. 

  No decorrer desses últimos cinco anos, o texto do Código de Ética, recebeu inúmeras 

sugestões por parte das associações filiadas, sofrendo várias emendas e alterações. 

Finalmente, por ocasião do XIII Congresso Internacional de Arquivos, realizado em setembro 

de 1996, em Beijing, o texto final foi aprovado pelo Comitê Executivo do Conselho 

Internacional de Arquivos, durante a Assembléia Geral, realizada nos dias 4, 6 e 7 de 

setembro de 1996. 

 À Associação dos Arquivistas Brasileiros cabe, portanto, divulgar, para conhecimento 

e reflexão, o pensamento do referido Comitê Executivo do CIA, sobre ética na área da 

arquivística. 

 

                                                                                                                       Margareth da Silva 

                                                                 

Presidente (Pró Tempore) da Associação dos               

Arquivistas Brasileiros 

 

 

Introdução: 

 

01 - Um código de ética dos Arquivistas tem por finalidade fornecer à profissão arquivística 

regras de conduta de alto nível. Ele deve sensibilizar os novos membros da profissão a essas 

regras, relembrar aos arquivistas experientes suas responsabilidades profissionais e inspirar ao 

público confiança na profissão. 
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02. O termo “arquivista”, tal como é usado neste texto, se aplica a todos aqueles que têm 

responsabilidade de controlar, vigiar, tratar, guardar, conservar e administrar os arquivos. 

 

03. As instituições empregadoras e os serviços de arquivo são encorajados a adotar políticas e 

práticas que permitam a aplicação deste código. 

 

04. Este código destina-se a oferecer um quadro ético de conduta aos membros da profissão, 

não se aplicando a soluções específicas de problemas particulares. 

 

05. Todos os artigos são acompanhados de comentários, desenvolvendo e ilustrando o 

princípio enunciado; artigos e comentários formam um todo e assim constituem o texto 

completo do código. 

 

06. A aplicação do código depende da boa vontade das instruções de arquivos e das 

associações profissionais. Ela pode ser feita indiretamente através do estabelecimento e do 

uso de procedimentos para sugerir orientações, em casos de duvida, examinar condutas 

contrarias à ética e, se for necessário, aplicar sanções. 

 

Texto: 

 

1. Os arquivistas mantêm a integridade dos arquivos, garantindo assim que possam se 

constituir em testemunho permanente e digno de fé do passado. 

 

 O primeiro dever dos arquivistas é o de manter a integridade dos documentos que são 

valorizados por seus cuidados e sua vigilância. No cumprimento desse dever, eles consideram 

os direitos, algumas vezes discordantes, e os interesses dos seus empregadores, dos 

proprietários, das pessoas citadas nos documentos e dos usuários, passados, presentes e 

futuros. A objetividade e a imparcialidade dos arquivistas permitem aquilatar o grau de seu 

profissionalismo. Os arquivistas resistem a toda pressão, venha ela de onde vier, visando 

manipular os testemunhos, assim como dissimular ou deformar os fatos. 

 

2. Os arquivistas tratam, selecionam e mantêm os arquivos em seu contexto histórico, 

jurídico e administrativo, respeitando, portanto, sua proveniência, preservando e 

tornando assim manifestas suas interrelações originais. 
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 Os arquivistas agem em conformidade com os princípios e as práticas geralmente 

reconhecidas. No cumprimento de sua missão e de suas funções, os arquivistas se pautam 

pelos princípios arquivísticos que regem a criação, a gestão e a escolha da destinação dos 

arquivos correntes e intermediários, a seleção e a aquisição de documentos com vistas ao seu 

arquivamento definitivo, a salvaguarda, a preservação e a conservação dos arquivos que estão 

sob sua guarda, e a classificação, a análise, a publicação e os meios de tornar os documentos 

acessíveis. Os arquivistas fazem a triagem dos documentos com imparcialidade, 

fundamentando seu julgamento em um profundo conhecimento das exigências administrativas 

e das políticas de aquisição de suas instituições. Eles classificam e analisam os documentos 

escolhidos para serem retidos, de acordo com os princípios arquivísticos (em particular o 

princípio de proveniência e o princípio de classificação original) e as normas reconhecidas 

universalmente, tudo isto tão rapidamente quanto possível. Os arquivistas tem uma política de 

aquisição de documentos conforme os objetivos e os recursos de suas instituições. Eles não 

buscam ou não aceitam aquisições, quando elas se constituem em perigo para a integridade ou 

a segurança dos documentos; eles se dispõem a cooperar para que os documentos sejam 

conservados nos serviços mais adequados. Os arquivos favorecem o retorno dos arquivos 

públicos a seus países de origem, quando eles tenham sido sequestrados em tempo de guerra 

ou de ocupação. 

 

3. Os arquivistas preservam a autenticidade dos documentos nos trabalhos de 

tratamento, conservação e pesquisa. 

 

 Os arquivistas agem de modo que o valor arquivístico dos documentos, neles 

compreendidos os documentos eletrônicos ou informáticos, não seja diminuído pelos 

trabalhos arquivísticos de triagem, de classificação e de inventário, de conservação e de 

pesquisa. Se eles devem proceder a amostragens, eles fundamentam sua decisão sobre 

métodos e critérios seriamente estabelecidos. A substituição dos originais por outros suportes 

é decidida considerando-se seus valores legais, intrínsecos e de informação. 

 Quando os documentos excluídos da consulta tenham sido retirados 

momentaneamente do dossiê, o usuário deve ser notificado. 
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4. Os arquivistas asseguram permanentemente a comunicabilidade e a compreensão dos 

documentos. 

 

 Os arquivistas dirigem sua reflexão sobre a triagem dos documentos a serem 

conservados ou eliminados, prioritariamente, em função da necessidade de salvaguardar a 

memória da atividade da pessoa ou da instituição que os produziu ou acumulou, mas 

igualmente em função dos interesses evolutivos da pesquisa histórica. Os arquivistas têm 

consciência de que a aquisição de documentos de origem duvidosa, mesmo de grande 

interesse, é de natureza a encorajar um comércio ilegal. Eles prestam a sua colaboração a seus 

colegas e aos serviços pertinentes para a identificação e a procura das pessoas suspeitas de 

roubos de documentos de arquivos. 

 

5. Os arquivistas se responsabilizam pelo tratamento dos documentos e justificam a 

maneira como o fazem. 

 

 Os arquivistas se preocupam não somente com o recolhimento dos documentos 

existentes, mas também cooperam com os gestores de documentos de maneira que, nos 

sistemas de informação e arquivamento eletrônico, sejam levados em conta, desde a origem, 

os procedimentos destinados à proteção de documentos de valor permanente. Os arquivistas 

quando negociam com os serviços responsáveis pela guarda ou com os proprietários de 

documentos, fundamentam sua decisão, em tal circunstância, considerando os seguintes 

elementos: autorização de recolhimento, doação ou venda; negociações financeiras; planos de 

tratamento; direitos de reprodução e condições de acessibilidade. Eles aguardam um registro 

escrito de entrada de documentos, de sua conservação e de seu tratamento. 

 

6. Os arquivistas facilitam o acesso aos arquivos ao maior número possível de usuários, 

oferecendo seus serviços a todos com imparcialidade. 

 

 Os arquivistas produzem instrumentos de pesquisa gerais e específicos adaptados às 

exigências, para a totalidade dos fundos que têm sob sua guarda. Em todas as circunstâncias, 

eles oferecem pareceres com imparcialidade e utilizam os recursos disponíveis para fornecer 

uma série de opiniões equilibradas. Os arquivistas respondem com cortesia, e com a 

preocupação de ajudar, a todas as pesquisas razoáveis referentes aos documentos dos quais 

eles garantem a conservação e encorajam sua utilização em grande número, dentro dos limites 
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impostos pela política das instituições das quais dependem a necessidade de preservar os 

documentos, o respeito à legislação e à regulamentação, aos direitos dos indivíduos e aos 

acordos com os doadores. Eles definem as restrições aos usuários eventuais e as aplicam com 

equidade. Os arquivistas desencorajam as limitações de acesso e de utilização dos documentos 

quando elas não são razoáveis, mas podem aceitar ou sugerir restrições claramente definidas e 

de uma duração limitada quando elas são a condição de uma aquisição. Eles observam 

fielmente e aplicam com imparcialidade todos os acordos firmados no momento de uma 

aquisição, mas, no interesse da liberação de acesso aos documentos, eles podem renegociar as 

cláusulas quando as circunstâncias mudam. 

 

7. Os arquivistas visam encontrar o justo equilíbrio, no quadro da legislação em vigor, 

entre o direito ao conhecimento e o respeito à vida privada. 

 

 Os arquivistas se preocupam para que a vida das pessoas jurídicas e físicas, assim 

como a segurança nacional, sejam protegidas, sem que haja necessidade de se destruir as 

informações sobretudo no caso dos arquivos informatizados, onde os dados podem ser 

deletados e novos dados inseridos, como é prática corrente. 

 Os arquivistas defendem o respeito a vida privada das pessoas que estão ligadas à 

origem ou que são a própria matéria dos documentos, sobretudo daquelas que não foram 

consultadas quanto à utilização ou ao destino dos documentos. 

 

8. Os arquivistas servem aos interesses de todos e evitam tirar de sua posição vantagens 

para eles mesmos ou para quem quer que seja. 

 

Os arquivistas se abstêm de toda atividade prejudicial à sua integridade profissional, à 

sua objetividade e à sua imparcialidade. Os arquivistas não tiram de suas atividades nenhuma 

vantagem pessoal, financeira ou de qualquer outra ordem que possa resultar em detrimento 

das instituições, dos usuários e de seus colegas. Os arquivistas não colecionam pessoalmente 

documentos originais nem participam de um comércio de documentos em sua área de 

jurisdição. Eles evitam as atividades que possam criar no espírito do público a impressão de 

um conflito de interesses. Os arquivistas podem explorar os fundos arquivísticos de sua 

instituição para fins de pesquisa e de publicações pessoais, desde que tal trabalho seja 

conduzido de acordo coma s mesmas regras impostas aos demais usuários. Eles não revelam 

nem utilizam, nos fundos arquivísticos, onde o acesso é limitado, as informações obtidas em 
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seus trabalhos. Eles não permitem que suas pesquisas pessoais ou suas publicações interfiram 

com as tarefas profissionais ou administrativas para as quais foram contratados. No que 

concerne à exploração de seus fundos arquivísticos, os arquivistas não utilizam seu 

conhecimento das descobertas feitas por um pesquisador, ainda não publicadas por ele, sem 

adverti-lo de sua intenção de tirar partido delas. Os arquivistas podem criticar e comentar os 

trabalhos afins a suas áreas de pesquisa, aí compreendidos os trabalhos baseados nos fundos 

que se acham sob sua guarda. Os arquivistas não permitem a pessoas estranhas à sua profissão 

interferirem em suas práticas e obrigações. 

 

9. Os arquivistas procuram atingir o melhor nível profissional, renovando, sistemática e 

continuamente, seus conhecimentos arquivísticos e compartilhando os resultados de suas 

pesquisas e de sua experiência. 

 

 Os arquivistas se esforçam para desenvolver seu saber profissional e seus 

conhecimentos técnicos e contribuir para o progresso da Arquivologia, zelando para que as 

pessoas, cuja formação e orientação estejam sob sua responsabilidade, exerçam suas tarefas 

com competência. 

 

10. Os arquivistas trabalham em colaboração com seus colegas e os membros das 

profissões afins, visando assegurar, universalmente, a conservação e a utilização do 

patrimônio documental. 

 

 Os arquivistas procuram estimular a colaboração e evitar conflitos com seus colegas, 

resolvendo suas dificuldades pelo encorajamento ao respeito às normas arquivísticas e à ética 

profissional. Os arquivistas cooperam com os representantes das profissões paralelas dentro 

de um espírito de respeito e compreensão mútua. 
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ANEXO B 

PRINCÍPIOS ÉTICOS 

 

Objetivo: 

 

 Fornecer ao profissional de arquivo regras de conduta no exercício da profissão. 

Considera-se arquivista, para efeito dos princípios aqui estabelecidos, o profissional que atua 

na guarda, conservação, organização, controle e administração de arquivos. 

 

1. Dos deveres e obrigações: 

 

1.1 O arquivista deve respeitar os princípios arquivísticos e as normas reconhecidas 

internacionalmente, particularmente o princípio da proveniência, de forma a garantir a 

integridade dos arquivos, para que eles possam se constituir em provas jurídicas e em 

testemunho permanente do presente e do passado. 

 

1.2  A atuação do arquivista deve ser sempre orientada pela objetividade e imparcialidade, vis-

à-vis os interesses de seus empregadores, proprietários de arquivos e usuários. 

 

1.3 O arquivista deve incentivar a implantação de uma política de gestão de documentos na 

instituição em que atua, através do diálogo com seus empregadores e de palestras que visem 

conscientizar a todos sobre o ciclo vital dos documentos, e o papel dos arquivos no processo 

decisório da instituição. 

 

1.4 Por lidar com informações, o arquivista deve assegurar sempre a transparência 

administrativa e a comunicabilidade dos documentos. 

 

1.5 A atuação do arquivista nas atividades de avaliação dos documentos deve levar em 

consideração a proposta da instituição que os detém, a legislação em vigor e o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

1.6 O arquivista deve comprometer-se com uma política correta de recolhimento, atuando 

cooperativamente com os gestores de documentos, de maneira a garantir, desde a origem, os 

procedimentos destinados à proteção dos documentos de valor permanente. 
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1.7 O arquivista deve assegurar a autenticidade e a integridade dos documentos nos trabalhos 

de processamento técnico e de conservação. 

 

1.8 O arquivista tem o dever de facilitar o acesso aos arquivos ao maior número possível de 

usuários, atendendo a todos com imparcialidade. 

 

1.9 O arquivista deve respeitar a legislação em vigor referente ao acesso e sigilo, 

particularmente no que diz respeito à vida privada das pessoas relacionadas à origem ou ao 

conteúdo dos documentos. 

 

1.10 Na comunicabilidade dos documentos, o arquivista deve respeitar os limites impostos 

pela política das instituições das quais dependem a necessidade de preservar os documentos, a 

legislação e a regulamentação, os direitos dos indivíduos e os acordos com os doadores. 

 

1.11 O arquivista deve dispensar a todos os usuários um tratamento cordial, empenhando-se 

em atendê-los com rapidez e eficiência. 

 

1.12 O arquivista deve acompanhar o progresso das pesquisas e as inovações desenvolvidas 

no campo arquivístico de forma a garantir seu aprimoramento profissional e a competente 

formação da equipe sob sua responsabilidade. 

 

1.13 O arquivista deve manter o espírito de colaboração e de respeito ao desenvolver 

trabalhos de cooperação técnica com profissionais de áreas afins, no âmbito ou não da esfera 

governamental. 

 

1.14 O arquivista deve favorecer o retorno aos seus países de origem dos documentos 

públicos que tenham sido retidos em tempo de guerra ou de ocupação. 

 

2. Das proibições: 

 

2.1 O arquivista não deve colecionar pessoalmente documentos originais em respeito à 

integridade dos fundos. 

 

2.2 É vetada a participação do arquivista no comércio ilegal de documentos. 
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2.3 O arquivista não deve utilizar nem revelar a terceiros informações contidas em documento 

cujo acesso é restrito por lei, ou por acordo entre as partes. 

 

2.4 O arquivista não deve comentar com os usuários sobre as pesquisas em andamento de 

outros consulentes, sem a prévia autorização destes. 
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