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Toda saudade 

Toda saudade é a presença 

Da ausência de alguém 

De algum lugar 

De algo enfim 

Súbito o não 

Toma forma de sim 

Como se a escuridão 

Se pusesse a luzir 

Da própria ausência de luz 

O clarão se produz 

O sol na solidão 

Toda saudade é um capuz 

Transparente 

Que veda 

E ao mesmo tempo 

Traz a visão 

Do que não se pode ver 

Porque se deixou pra trás 

Mas que se guardou no coração 

(GILBERTO GIL, 1989) 
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RESUMO 

  
Analisar o perfil dos egressos do curso de Arquivologia da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) a fim de compreender de que modo estes consideram a formação oferecida pela 

Universidade adequada às exigências do mercado de trabalho na área. Primeiramente, 

abordou-se a história da graduação em Arquivologia no Brasil, focando o curso de 

Arquivologia na UFF. Para a conclusão e a efetivação deste estudo foi elaborado um 

questionário com perguntas referentes aos dados sociais dos arquivistas, como também a 

opinião sobre o curso e o mercado de trabalho. 

 

 

Palavras-chaves: Arquivologia; Arquivistas; Universidade Federal Fluminese; Mercado de 

trabalho 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to analyse the profile of new graduates in the Archival 

Science Course of UFF in order to comprehend the way in which they consider the curriculum 

offered by the University adequate to the demands of the job market in their field. First and 

foremost, the history of the graduation in Archival Science in Brazil was approached, giving 

special focus to the Archival Science Course of UFF. To conclude and effectivate this study, a 

questionnaire was elaborated with questions concerning the social data of the archivists, as 

well as their opinions on the course and the job market in their field of expertise 

  
Keywords: Archival Science; Archivists; Universidade Federal Fluminense; Job Market. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho analisa a atuação de arquivistas no mercado de trabalho, tendo como 

amostragem os bacharéis de Arquivologia que se formaram na Universidade Federal 

Fluminense (UFF). A maioria desses egressos se formaram nas últimas duas décadas, entre 

os anos de 2003 a 2019. Num segundo momento, será analisado se as disciplinas da grade 

curricular vigente atendem as exigências do mercado de trabalho. Dessa forma, por 

consequência disso, o presente estudo justifica-se, primeiramente, por fornecer um 

panorama do atual mercado de trabalho para profissionais formados em Arquivologia pela 

UFF. E, para elucidar sobre quais disciplinas ministradas durante o curso foram importantes 

para sua atuação no mercado de trabalho.  

Tendo como panorama o Brasil, o Sudeste concentra o maior número de cursos de 

Arquivologia com cinco no total: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES),  

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO)1. Esse número corresponde a 32% do total de cursos ofertados no país.   

 Diante do cenário exposto temos como proposta responder as seguintes perguntas ao 

longo da pesquisa: será que a configuração curricular do curso de Arquivologia da UFF 

corresponde às expectativas e demandas do mercado de trabalho? Qual é o perfil das vagas 

preenchidas pelos egressos? Quais são as impressões dos egressos inseridos no mercado de 

trabalho? 

 
1 Demais universidades do Brasil que oferecem a graduação em Arquivologia:   

UFAM – Universidade Federal do Amazonas 

UFPA – Universidade Federal do Pará 

UEPB – Universidade Estadual da Paraíba 

UFPB – Universidade Federal da Paraíba 

UFBA – Universidade Federal da Bahia 

UNB – Universidade de Brasília 

UEL – Universidade Federal de Londrina 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria 

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

FURG – Universidade Federal do Rio Grande 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Durante a graduação, verificamos a necessidade de se compreender em que medida a 

atual configuração da estrutura curricular do curso de Arquivologia da UFF atende as 

demandas do mercado de trabalho.   

Diante do exposto, acredita-se na pertinência do presente estudo, na medida em que se 

empreende analisar a atuação dos egressos de Arquivologia da UFF no mercado de trabalho.  

Dessa forma, essa monografia tem como objetivo geral: analisar o cenário 

empregatício da região metropolitana do Rio de Janeiro para os profissionais arquivistas que 

se formaram na UFF entre os anos de 1988 e 2019, e os como objetivos específicos:  

● Descrever o surgimento da profissão de Arquivista no Brasil;  

● Traçar o histórico da Universidade Federal Fluminense (UFF);  

● Apresentar a grade curricular vigente do curso de Arquivologia da UFF; e  

● Analisar o perfil dos egressos do curso de graduação em Arquivologia da 

Universidade Federal Fluminense; 

O presente trabalho é embasado em uma pesquisa bibliográfica, que consiste em 

apresentar diferentes concepções acerca do tema em discussão através de autores relevantes. 

Nesse sentido, compreendemos pesquisa, a partir da definição de Lima e Mioto (2007):  

Não é raro que a pesquisa bibliográfica apareça caracterizada como revisão 

de literatura ou revisão bibliográfica. Isto acontece porque falta compreensão 

de que a revisão de literatura é apenas um pré-requisito para a realização de 

toda e qualquer pesquisa, ao passo que a pesquisa bibliográfica implica em 

um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao 

objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório 

(LIMA;MIOTO,2007, p. 38):  

 

No que tange à discussão sobre a natureza da profissão do arquivista, optou-se por 

uma abordagem de cunho exploratória e descritiva para sua definição neste trabalho. A 

primeira, de caráter exploratório, tem como objetivo caracterizar inicialmente o problema 

através do levantamento bibliográfico. Para tanto, será realizado uma revisão bibliográfica 

sobre a temática em livros, artigos de periódicos e na legislação que rege sobre a profissão do 

arquivista. E a entrevista com ex-estudantes de Arquivologia da UFF com o propósito de 

compreendermos suas vivências no mercado de trabalho.  

Então a estrutura deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é dividida em seis 

seções, cujo a primeira abrange a presente introdução e, por último, a conclusão.  
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Na segunda seção iremos dar um panorama da construção da profissão de arquivista 

no Brasil, como também a descrição das universidades que oferecem o curso. E em seguida 

delimitando a UFF, que é o objeto desse estudo.  

A terceira seção aborda a realidade do mercado de trabalho para os arquivistas do 

Estado do Rio de Janeiro.  

A quarta seção contempla gráficos, tabelas e sistematização dos dados da entrevista 

realizada com egressos do curso de Arquivologia da UFF. O questionário aborda 

principalmente questões referentes ao mercado de trabalho e a atuação dos profissionais 

formados pela Universidade.  
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2. O PROFISSIONAL ARQUIVISTA NO BRASIL 

Antes da discussão sobre o profissional arquivista no Brasil, é fundamental pontuar 

alguns marcos históricos na Arquivologia. O primeiro é “Manual de arranjo e descrição de 

arquivos”, também conhecido como “Manual dos Holandeses”.  

Há 100 anos, três arquivistas holandeses, Samuel Muller, Johan Feith e 

Roberto Fruin, publicaram uma das obras consideradas fundamentais no 

desenvolvimento da Arquivologia. o Manual de arranjo e descrição de 

arquivos. Entre 1898 e 1998, a Arquivologia confrontou-se com profundas 

modificações, em especial nas últimas três décadas, resultantes de novos 

parâmetros de produção, circulação e uso da informação arquivística. Tais 

modificações vêm implicando redefinições diversas nos marcos teóricos da 

disciplina, nos serviços de informação arquivística e na formação do 

arquivista. (JARDIM; FONSECA, 1999, p. 7) 

 

 Como os autores mencionam, dentro de um século, precisamente 1898 a 1998, 

ocorreram profundas mudanças na área de Arquivologia. No Brasil, por exemplo, a graduação 

de Arquivologia é recente, data-se da década de 1970.  

A formação de arquivistas no Brasil recebeu mandato universitário há 22 

anos, quando o curso Permanente de Arquivos do Arquivo Nacional, 

estabelecido a partir de 1960, passa a ser reconhecido pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro em 1973. Em 1972, o Conselho Federal de 

Educação já havia autorizado a criação de cursos de Arquivologia em nível 

superior (JARDIM; FONSECA, 1999, p. 124). 

 

Nesse sentindo, o curso Permanente de Arquivos do Arquivo Nacional impulsionou a 

graduação em Arquivologia, tendo sido criados os cursos na UFSM (1977), UFF (1979) e 

UnB (1991), os quais se tornaram referências no XXI para o ensino na área. 

 Ainda comentando sobre a década de 70, Jardim e Fonseca (1999) refletem sobre 

alguns marcos estabelecidos nesse período. Vale destacar que tais marcos significaram muito 

para a área da Arquivologia no Brasil.  

No Brasil, a emergência da Arquivologia como disciplina e campo de 

atividades profissional, se dá, sobretudo, a partir dos anos 70. Isto se 

expressa através de vários marcos: criação da Associação dos Arquivistas 

Brasileiros, realização dos primeiros Congressos Brasileiros de 

Arquivologia, regulamentação da profissão de arquivista, instituição do 

primeiro Sistema Nacional de Arquivos etc. A configuração acadêmica da 

área é um dos aspectos relevantes deste momento com a criação dos cursos 

de Arquivologia em nível universitário (JARDIM; FONSECA, 1999, p. 7). 

 

 Como dito, o curso de graduação de Arquivologia no Brasil surge em 1970. Então, em 

relação ao primeiro curso universitário de Arquivologia no Brasil Jardim (1999, p. 39-40) 

pontua que: 

 O currículo mínimo do curso de graduação em Arquivologia é 

aprovado em 1974. compreendendo as seguintes matérias:  
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Introdução ao Estudo da História 

Noções de Contabilidade  

Noções de Estatística  

Arquivo 1-IV  

Documentação  

Introdução à Administração 

História Administrativa, Econômica e Social do Brasil  

Paleografia e Diplomática  

Introdução à Comunicação  

Notariado  

Uma língua estrangeira moderna 

 

 Dessa forma, ao observamos o currículo mínimo, podemos perceber que a quantidade 

de disciplinas obrigatórias oferecidas era menor em comparação ao que se oferece atualmente.  

 Precisamos ponderar que “a Arquivologia no Brasil se constitui área profissional 

autônoma, embora não tenha encontrado saída para sua verdadeira independência, ficando 

relacionada no campo da Ciência da Informação e da Biblioteconomia.” (DUARTE, 2006-

2007, p. 146), ou seja, apesar de ter essa autonomia no Brasil, a Arquivologia está relacionada 

à Ciência da Informação e da Biblioteconomia. 

 A falta de autonomia da área acaba por ensejar debates sobre seu vínculo com outros 

departamentos. No entanto, existe uma exceção no Estado do Rio de Janeiro, a Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).    

Quando o curso está vinculado ao departamento de Biblioteconomia e 

Documentação, está lotado no de Ciência da Informação ou noutros 

departamentos que abarcam componentes temáticos de cursos das Ciências 

Sociais ou Humanas. Ou seja, as unidades que administram os cursos de 

Arquivologia são, na maioria das vezes, responsáveis também pela 

administração de outros cursos de graduação. Observando as apresentações 

dos cursos de Arquivologia das universidades brasileiras, o único que se 

encontra ligado a um departamento – Departamento de Estudos e Processos 

Arquivísticos – delineando sua própria administração, é ode Arquivologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também conta com a estrutura 

acadêmica chamada Escola de Arquivologia. (DUARTE, 2006-2007, p. 147) 

  

    Para Duarte (2006-2007), essa separação de departamento foi fundamental para que 

o curso obtivesse mais independência, tanto frente aos alunos como na universidade. Apesar 

de não haver um consenso a respeito da divisão dos departamentos, vale destacar que modelos 

como esse são relevantes e devem ser considerados quando se debate sobre a autonomia da 

Arquivologia perante outras áreas como Ciência da Informação ou Biblioteconomia.  
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2.1.1 A regulamentação da profissão de arquivista no Brasil 

 Um profissional que deseja alcançar o título de arquivista no Brasil necessita ingressar 

em uma Universidade com a finalidade de conquistar seu diploma. Logo, estará apto a 

desenvolver suas experiências acadêmicas em uma instituição pública ou privada. Um dos 

pontos interessantes sobre essa discussão é a Lei n° 6.546, de 4 de julho de 1978. Nela são 

pontuados quem e como pode-se exercer a profissão de arquivista no Brasil.  

 
Art. 1º - O exercício das profissões de Arquivista e de Técnico de Arquivo, 

com as atribuições estabelecidas nesta Lei, só será permitido: 
I - aos diplomados no Brasil por curso superior de Arquivologia, 

reconhecido na forma da lei; 
Il - aos diplomados no exterior por cursos superiores de Arquivologia, cujos 

diplomas sejam revalidados no Brasil na forma da lei; 
III - aos Técnicos de Arquivo portadores de certificados de conclusão de 

ensino de 2º grau; 
IV - aos que, embora não habilitados nos termos dos itens anteriores, 

contem, pelo menos, cinco anos ininterruptos de atividade ou dez 

intercalados, na data de início da vigência desta Lei, nos campos 

profissionais da Arquivologia ou da Técnica de Arquivo; 
V - aos portadores de certificado de conclusão de curso de 2º grau que 

recebam treinamento especifico em técnicas de arquivo em curso ministrado 

por entidades credenciadas pelo Conselho Federal de Mão-de-Obra, do 

Ministério do Trabalho, com carga horária mínima de 1.110 hs. nas 

disciplinas específicas (BRASIL, 2020). 
 

         Assim, temos de um lado os Arquivistas formados em universidades e os técnicos de 

arquivo. No entanto, a profissão de arquivista é relativamente nova no país, sendo possível a 

obtenção do título de Arquivista e Técnico de arquivo somente na década de 1970. 

A profissão de arquivista foi regulamentada no Brasil pela Lei nº 6.546 de 4 

de julho de 1978, oficializando o exercício das atribuições oferecidas pela 

Arquivologia. Foi criado o CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos, 

vinculado ao Arquivo Nacional perante a Lei nº 8.1593 na data de 8 de 

janeiro de 1991, a Lei de Arquivos, com o objetivo de criar políticas e 

normas a respeito de arquivos públicos e privados e assim, fornecer bases 

sólidas para promover a gestão documental e a sua preservação, atividades 

exercidas pelos arquivistas. (SOUZA, 2017, p. 19-20) 

 

         Com a regulamentação das profissões, o arquivista começou a buscar seu lugar no 

mercado de trabalho. Esse cenário acarretou um crescimento na criação de cursos voltados 

para a área em diferentes regiões do Brasil. O surgimento de novos cursos de graduação em 

Arquivologia contribuiu para a produção científica da área, e assim, gerou uma valorização 

maior para com essa profissão. Esse profissional pode ser definido por Duranti (2006) da 

seguinte forma: 

Significa ser um especialista na natureza dos documentos de arquivo (teoria 

arquivística), sobre como manuseá-los desde a criação até sua preservação 
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permanente (metodologia arquivística), sobre como desenvolver políticas, 

estratégias e planos de ação apropriados para o contexto jurídico 

administrativo, social e cultural sobre os documentos de arquivo nos quais se 

atua (prática arquivística), sobre a história das instituições arquivísticas, os 

fundos arquivísticos, o conhecimento arquivístico (história arquivística) e 

sobre edifícios e condições arquivísticas de preservação física (conservação 

arquivística). Em outras palavras, o que distingue o arquivista de outros 

profissionais é o conhecimento da ciência arquivística. (SILVA, 2014, p. 22 

apud DURANTI 2006, p. 3). 

 

Tais particularidades são fundamentais no momento de diferenciar o profissional 

arquivista do bibliotecário, ou do profissional de Ciência da Informação. Porém, 

majoritariamente é possível se deparar com uma situação na qual o profissional arquivista e o 

bibliotecário são confundidos como os mesmos profissionais ou que realizam as mesmas 

atividades. Em vista disso, Silva (2017) buscou diferenciar estes dois profissionais da 

informação. A autora expõe o trabalho do profissional de biblioteconomia “[...] envolve 

aplicação de técnicas e procedimentos para controle, tratamento, organização e disseminação 

da informação, registrada em diferentes suportes” (2017, p. 38). Já o profissional arquivista, 

“deverá planejar, desenvolver e gerenciar o tratamento adequado aos documentos 

Arquivísticos.” (2017, p. 40).  

         Dessa forma, apesar de novos cursos de Arquivologia estarem surgindo, um 

levantamento feito pelo professor Renato Tarcísio de Sousa em 2009, concluiu que “[...] sete 

dos cursos existentes estão diretamente ligados à área de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, o que nem sempre significou uma proximidade em termos de conteúdo dos 

cursos e um diálogo mais verticalizado.” (SOUSA, 2009, p.6). Ainda assim, a criação de 

novos cursos pelas Universidades brasileiras ocasiona uma procura maior por essa 

especialização em vestibulares. Estes indivíduos compõem grande parte da população das 

sociedades contemporâneas e vivem em meio a uma realidade tecnológica diferente de 

décadas atrás.  

 

2.2 AS UNIVERSIDADES QUE OFERECEM O CURSO DE ARQUIVOLOGIA NO 

BRASIL 

O surgimento dos três primeiros cursos de Arquivologia no Brasil se deu na década de 

70. Como apontam Rodrigues e Marques (2005, p. 75), o primeiro surgiu em 1977 na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), seguido da Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (Unirio) em 1978 e, em 1979, na Universidade Federal Fluminense (UFF).  
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Após a década de 70, outros cursos foram criados. Embora 16 anos após a criação do 

curso de graduação em Arquivologia da UFF em 1979, somente um curso tenha surgido, pela 

Universidade Federal de Brasília (UnB) em 1991.  

[...] a década de 1980 não viu surgir nenhum curso, entretanto, a partir de 

1991, com o início do curso na UnB, inaugura-se um novo período para o 

ensino da graduação em Arquivologia, com a criação de treze novos cursos 

(SOUZA, 2014, p. 32) 

Ocorreu um grande aumento no número de universidades que ofertavam o curso de 

Arquivologia da década de 70 até os dias de hoje. No ano de 2020, são 16 cursos de 

graduação pública em Arquivologia com modalidade presencial existentes, conforme 

demonstrado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Cursos de Arquivologia/Universidades públicas brasileiras na modalidade 

presencial 

SIGLA 
NOME DA 

INSTITUIÇÃO 
ANO DE CRIAÇÃO 

UFSM 
Universidade Federal de 

Santa Maria 
1977 

Unirio 
Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro 
1978 

UFF 
Universidade Federal 

Fluminense 
1979 

UnB 
Universidade Federal de 

Brasília 
1991 

UFBA 
Universidade Federal da 

Bahia 
1998 

UEL 
Universidade Estadual de 

Londrina 
1998 

UFEP 
Universidade Federal do 

Espírito Santo 
1999 

UFRGS 
Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 
1999 

UNESP 
Universidade Estadual 

Paulista 
2003 
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UEPB 
Universidade Estadual da 

Paraíba 
2006 

FURG 
Universidade Federal do 

Rio Grande 
2008 

UFPB 
Universidade Federal da 

Paraíba 
2008 

- 
Universidade Federal de 

Santa Catarina 
2009 

UFMG 
Universidade Federal de 

Minas Gerais 
2009 

- 
Universidade Federal do 

Amazonas 
2009 

UFPA 
Universidade Federal do 

Pará 
2011 

Fonte: Elaboração própria com base no site do CONARQ. Disponível em: <http://conarq.gov.br/links-uteis/389-

cursos-de-arquivologia-no-brasil.html>. Acesso em: 17 de jul. de 2020 

A partir do quadro exposto é possível observar o surgimento de cursos tanto no âmbito 

federal quanto estadual. No universo de dezesseis cursos, três são de universidades estaduais, 

sendo eles: UNESP, UEL e UEPB. E ainda, o crescimento no número de cursos de graduação 

em Arquivologia é reflexo das necessidades do mercado de trabalho por profissionais da área 

e da sociedade por informações arquivísticas.  

Segundo Schmidt e Mattos (2018), o grande crescimento no século XX na criação de 

cursos de graduação em Arquivologia deu-se por três fatores: a demanda de profissionais no 

mercado de trabalho; a criação do SISU (Sistema de Seleção Unificada); e as políticas de 

cotas que ampliaram a entrada de negros e índios nas universidades públicas.  

 Esse crescimento destacado foi responsável por ampliar as redes de relacionamento 

nessa área e consequentemente a formação de mais arquivistas no país, visto que a demanda 

por profissionais qualificados é sempre existente.    

Outro aspecto de relevância está na concentração de cursos de Arquivologia por região 

do Brasil como podemos observar abaixo (Gráfico 1).  
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Gráfico 1 – Concentração de Universidades públicas de Arquivologia por região do Brasil 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir do exposto, podemos observar que o destaque é o Rio Grande do Sul com 3 

(três) cursos de graduação, sendo eles: UFSM, FURG e UFRGS, seguido do Rio de Janeiro e 

da Paraíba com 2 (duas) universidades cada. É importante notar que a região Sudeste e Sul do 

Brasil somadas concentra 62,6% das Universidades públicas de Arquivologia do país, com 5 

em cada região. Os estados que se enquadram nesse dado são: Rio de Janeiro (Unirio e UFF), 

Espírito Santo (UFES), Minas Gerais (UFMG) e São Paulo (UNESP); e Rio Grande do Sul 

(UFSM, FURG e UFRGS), Santa Catarina (UFSC) e Paraná (UEL). Outro destaque se dá no 

estado do Amazonas e pelo Distrito Federal, responsáveis por contemplar as únicas 

universidades da região Norte e Centro Oeste do país respectivamente. Vale ressaltar que a 

concentração de cursos em determinadas áreas pode incidir positivamente ou negativamente 

no número de vagas ofertadas para os profissionais de Arquivologia em estados e municípios.  

 

 

2.2.1 Universidade Federal Fluminense: histórico da sua graduação em Arquivologia  
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Antes de falarmos sobre o curso de Arquivologia na Universidade Federal 

Fluminense, temos que mencionar a criação dessa universidade em 1960 a partir da 

publicação da Lei 3.958. Durante essas quase seis décadas de existência, a UFF se tornou uma 

das referências em universidades federais para o país, e também contou com a ampliação de 

cursos de graduação, graduação à distância, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-

doutorado, etc. 

Atualmente, a UFF se destaca como uma das maiores instituições públicas 

de ensino superior do país, dispondo de 42 unidades responsáveis por 127 

cursos de graduação presenciais, 6 cursos de graduação a distância 

oferecidos em parceria com o Centro de Educação Superior da Distância do 

Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), 81 programas de pós-graduação stricto 

senso e 154 especializações. De acordo com os dados apresentados em seu 

Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2002, em 2014, a UFF 

alcançou o 1° lugar, dentre as universidades federais, em número de vagas 

nos cursos de graduação e o 2° lugar em número de estudantes matriculados 

na graduação (UFF, 2018, p. 52) (SCHMIDT; MATTOS, 2018, p. 4021) 

 

O curso de Arquivologia da UFF tem mais de quatro décadas, sendo seguro afirmar 

que possui uma grande trajetória. Dessa maneira, devemos apresentar o histórico desse curso 

“[...] de Arquivologia da UFF, criado em 1978, é vinculado ao Instituto de Arte e 

Comunicação Social – IACS.” (SCHMIDT; MATTOS, 2018, p. 4022). Outro ponto 

importante é que:  

O curso de arquivologia da UFF tem duração de quarto anos, oferecendo 60 

vagas anuais e funcionando em dois turnos - manhã e noite. Seu objetivo 

principal é “formar profissionais qualificados, capazes de aplicar os 

conhecimentos arquivísticos e as novas tecnologias existentes, viabilizando 

as atividades administrativas, com vistas à preservação de memória 

institucional” (UFF/GCI. Projeto Pedagógico, 2007). Ele titula arquivistas 

(conforme a Lei 546, de 08 jul. 1978), que deverão atuar no mercado de 

trabalho formado por “instituições publicas e privadas, centros de 

documentação e informação, universidades, centros de pesquisa, 

cinematecas, museus, bancos de dados e serviços de consultoria arquivística” 

(RODRIGUES; FIGUEREDO, 2011, p. 413) 

 

Como dito, o curso tem a duração de uma graduação normal de Bacharelado. E devemos 

destacar o fato de estar vinculado ao Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS). No que 

diz respeito a localização da graduação de Arquivologia, a maioria das aulas ministradas são 

no IACS e restante no campus do Gragoatá.  

2.2.2 Estudo da Grade Curricular atual de Arquivologia na UFF 

Apesar de ter mais de 40 anos de existência, o curso de Arquivologia da UFF teve 

somente três mudanças em sua grade. “Em termos pedagógicos, o curso já teve três currículos 

plenos: (i) 1979-1992; (ii) 1993-2006; (iii) 2007 – atualmente.” (SCHMIDT; MATTOS, 
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2018, p. 4022). Como a Arquivologia sofre mudanças constantes em relação ao avanço 

científico e tecnológico é comum que a grade curricular seja reflexo de tais alterações.   

A matriz curricular de Arquivologia da UFF de 1993-2006 englobava as seguintes 

disciplinas (SCHMIDT; MATTOS, 2018, p. 4022-4023). 

 

1º PERÍODO e 2º PERÍODO  

Documentação I; Fundamentos Arquivísticos Documentação; Introdução à 

Comunicação; Introdução à Teoria da Informação; Introdução à 

Comunicação Estatística I; Introdução ao Estudo da História I; Língua 

Portuguesa XVII; Língua Portuguesa XVIII; Língua Estrangeira 

Instrumental I; Língua Estrangeira Instrumental II; Introdução à 

Administração; Organização e Métodos;  

3º PERÍODO e 4º PERÍODO  

Fundamentos da Classificação Documentação I; Representação Temática de 

Documentos I; Fundamentos da Classificação Gestão de Documentos I; 

Fundamentos Arquivísticos; Gestão de Documentos II; Gestão de 

Documentos I; Introdução ao Estudo da História II; Introdução ao Estudo da 

História I; História do Brasil I; Introdução ao Direito; Direito Notarial; 

Introdução ao Direito Técnica Contábil; Fundamentos da Administração 

Pública; Introdução à Informática I;  

5º PERÍODO e 6º PERÍODO  

Metodologia da Pesquisa Documentária I; Administração de Projetos; 

Metodologia da Pesquisa; Documentária I; Arquivos Permanentes; Gestão de 

Documentos II; Documentos Especiais; Diplomática e Paleografia; 

Conservação e Restauração de Documentos; Diplomática e Paleografia; 

História do Brasil I; História do Brasil II; História do Brasil III; Dinâmica de 

Grupo e Relações Humanas III; Representação Temática de Documentos II; 

Representação Temática de Documentos I; Reprodução de Documentos em 

Arquivos; 

7º PERÍODO e 8º PERÍODO  

Administração de Programas Arquivísticos; Administração de Projetos; 

Trabalho de Conclusão de Curso II; Trabalho de Conclusão de Curso I; 

Automação de Arquivos; Estágio Supervisionado; Trabalho de Conclusão de 

Curso I; Administração de Projetos; Ética Profissional Arquivística; 

 

A seguir, temos a grade curricular do curso de Arquivologia da UFF do ano de 2019, o 

qual integra o terceiro currículo pleno.  
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Figura 1 – Grade Curricular Arquivologia UFF 

Fonte: Site Iduff. 
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Figura 2 – Grade Curricular Arquivologia UFF 

Fonte: Site Iduff. 
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Figura 3 – Grade Curricular Arquivologia UFF 

Fonte: Site Iduff. 
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Figura 4– Grade Curricular Arquivologia UFF. 

Fonte: Site Iduff. 

 

Figura 5 – Grade Curricular Arquivologia UFF 

Fonte: Site Iduff. 

 

 Ao observamos as disciplinas do terceiro currículo pleno (14.01.003), percebe-se que 

este contempla uma carga horária total de 2660 horas, onde 2250 são dedicadas a disciplinas 

obrigatórias, 150 horas para optativas e as atividades complementares somam 260 horas. A 

grade curricular é composta por 37 disciplinas obrigatórias e 150 horas de disciplinas 

optativas.  
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 Ainda é importante pontuar que a grade curricular vigente da UFF possui 20 

disciplinas que são ministradas conjuntamente com alunos do curso de Biblioteconomia, 

correspondendo a 54% do total. São elas:  

 

● Fundamentos teóricos em informação  

● Metodologia da pesquisa  

● Oficina de textos 

● Fundamentos teóricos em informação  

● Análise de documentos 

● Fontes de informação gerais e especializadas 

● Gestão de unidades de informação 

● Representação da informação 

● Aspectos legais dos processos informacionais 

● Serviços de referência e informação  

● Análise documentária e recuperação da informação  

● Normas e padrões para o tratamento e a recuperação da informação 

● Tecnologias da informação 

● Linguagens documentárias notacionais 

● Políticas informacionais 

● Língua estrangeira instrumental 

● Estatística geral 

● Laboratório de linguagem documentária verbal 

● Preservação e conservação de acervos documentais 

● Metodologia da pesquisa 

 Sobre o currículo acadêmico, JARDIM; FONSECA (1999, p. 46) pondera: 

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. 
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 Portanto, uma transformação de currículo não representa uma simples tarefa. E não é 

pretensão desse trabalho levantar questões relativas ao julgamento da grade curricular vigente 

em Arquivologia da UFF, e sim entender como a Universidade contribui através, 

principalmente, de sua matriz curricular, para a formação dos profissionais que concluem o 

curso de Arquivologia.  
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3. PERFIL DAS OFERTAS PARA ARQUIVISTAS EM ANÚNCIOS DE EMPREGO: 

PORTAL CATHO  

 Nesta seção faremos uma breve análise das vagas de emprego ofertadas para 

profissionais de Arquivologia através do portal Catho. A amostra contempla anúncios do ano 

de 2020, durante os meses de junho a julho, ou seja, no período de 1 mês. A empresa Catho é: 

[...] controlada pela SEEK, grupo líder mundial em recrutamento online por 

valorização de mercado, sediada na Austrália. O site da Catho 

(www.catho.com.br) é um dos maiores portais de Recursos Humanos, 

considerado o maior site de empregos da América Latina, envolvendo 

anúncios de vagas e currículos (DA CRUZ, 2013, p. 19)  

 É de se considerar que número de vagas disponibilizadas no portal durante o mês de 

julho de 2020 se aproxima do total levantado no mês de abril de 2019 na mesma plataforma, 

através do levantamento realizado no artigo de Rafael Oda e Eliana Maria dos Santos Bahia 

Jacintho (2019), cujo resultado foi de 25 anúncios. Nesse caso, como o foco era restrito a área 

de Arquivologia, a análise realizada buscou pelos termos: arquivista e arquivologista. Dessa 

maneira, foram encontrados 30 anúncios no total.  

Apesar do tamanho da amostra coletada, a quantidade de termos extraídos foi 

considerada satisfatória, considerando que o Brasil vive a pandemia do coronavírus2 

juntamente com vários países do mundo. E como consequência desse período, estados 

brasileiros instauraram regras de quarentena, ou seja, de isolamento social. Tão logo, a 

quarentena contribuiu negativamente na vida da sociedade, um reflexo disso foram as taxas de 

desemprego3.  

 Nessa pesquisa, buscamos classificar os termos sinônimos recuperados, a região de 

maior incidência de vagas, a remuneração, as atividades técnicas e as competências pessoais 

exigidas nos anúncios.  

 

 

 

 
3 BBC. Brasil. Coronavírus: 5 aspectos do vírus surgido na China que mais preocupam os cientistas. 

Disponível em < https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51293105>. Acesso em: 22 de jul. de 2020 
2 ESTADÃO. Economia. Com pandemia, taxa de desemprego sobe para 12,9% e 78 milhões de brasileiros 

perdem o trabalho. Disponível em < https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,taxa-de-desemprego-sobe-

para-12-9-no-trimestre-encerrado-em-maio,70003349096>. Acesso em: 22 de jul. de 2020  
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Tabela 1 – Termos de busca 

Termo de 

Busca 
Nº de termos 

recuperados 
Outros termos recuperados  

Arquivista 20 
Arquivista sênior, Arquivista Hospitalar e Agente de 

Registro 

Arquivologista 10 

 

Analista de arquivo, Secretária, Auxiliar de arquivo, 

Bibliotecário, Almoxarife, Arquivista Sênior, 

Arquivista Hospitalar, Consultor de Gestão da 

Informação – Arquivo 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados disponíveis no portal Catho. Disponível em: 

<https://www.catho.com.br/vagas/arquivista/>. Acesso em: 17 jul. 2020 

 

 A partir da tabela nota-se que o termo “Arquivista” apareceu em 66,67% do total de 

anúncios. Por outro lado, é possível observamos a expressiva incidência de entradas 

recuperadas na busca realizada por “Arquivologista”, demonstrando assim, uma falta de 

conhecimento por parte do elaborador do anúncio para com a denominação correta desse tipo 

de profissional. Os outros termos recuperados, os quais foram considerados sinônimos, como: 

Arquivista Sênior, Arquivista Hospitalar e Agente de Registro etc. 

 Ao procurar um anúncio de emprego em portais como a Catho, normalmente utiliza-se 

um filtro por região. Nesse sentido, a busca do usuário é refinada a partir do campo “cidades, 

estados e regiões”. Para compor essa amostra, não utilizamos esse campo de pesquisa para 

obtermos entradas de todo território brasileiro. O resultado da busca pelos termos Arquivista e 

Arquivologista podem ser observados no (Gráfico 2) abaixo. 
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Gráfico 2 - Região de maior incidência nos anúncios de vagas para Arquivista 

  

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados disponíveis no portal Catho. Disponível em: 

<https://www.catho.com.br/vagas/arquivista/>. Acesso em: 17 jul. 2020 

 

Através do gráfico podemos ponderar sobre a abrupta diferença da quantidade de 

vagas ofertadas no estado de São Paulo e as demais regiões. Dessa forma, a região Sudeste 

representada por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais equivale a 71,41% do total de 

anúncios.  

Outro aspecto relevante no campo de busca da Catho é o de “salário desejado”. Para 

fins dessa pesquisa, optamos pelo uso da opção “indiferente” que é disponibilizada para os 

usuários. Sendo assim, podemos observar no gráfico o salário proposto pelas empresas 

anunciantes aos candidatos.  
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Gráfico 3 – Salário proposto para candidatos a vagas de Arquivista 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados disponíveis no portal Catho. Disponível em: 

<https://www.catho.com.br/vagas/arquivista/>. Acesso em: 17 jul. 2020 

 

O gráfico é reflexo de uma considerável fração de empresas que não divulgam a faixa 

salarial nos anúncios, essa é uma realidade a que candidatos podem acabar submetidos ao 

procurarem emprego. Por outro lado, os salários anunciados estão abaixo do piso salarial da 

categoria.  

 A Lei nº 7.898 de 07 de março de 2018 estabelece 
 

Art. 1º No Estado do Rio de Janeiro, o piso salarial dos empregados, 

integrantes das categorias profissionais abaixo enunciadas, que não o tenham 

definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho que o fixe 

a maior, será de: 

 

VI. R$3.044,78 (Três mil e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos) 

- para: Administradores de Empresas (CBO 2521-05); Advogados (CBO 

2410); Arquitetos (CBO 2141); Arquivistas (CBO 2613-05); Assistentes 

Sociais (CBO 2516-05); Bibliotecários (CBO 2612-05); Biólogos (CBO 

2211); Biomédicos (CBO 2212); Enfermeiros (CBO 2235); Estatísticos 

(CBO 2212); Farmacêuticos (CBO 2234); Fisioterapeutas (CBO 2236); 

Fonoaudiólogos (CBO 2238); Nutricionistas (CBO 2237-10); Profissionais 

de Educação Física (CBO 2241); Psicólogos (CBO 2515) exceto 

Psicanalistas (CBO 2515-50); Secretários Executivos (CBO 2523) exceto 

Tecnólogos em Secretariado Escolar (CBO 2523-20); Sociólogos (CBO 

2511-20); Terapeutas Ocupacionais (CBO 2239-05); Turismólogos (CBO 

1225-20); Bombeiro Civil Mestre, Formado em Engenharia com 

especialização em prevenção e combate a incêndio e Empregados em 

empresas prestadoras de serviços de Brigada de Incêndio (nível superior); 

Contadores; Jornalistas (CBO 2611) (Parte vetada e com o veto rejeitado 

pela Assembléia Legislativa, promulgada em 25/05/2018 e publicada em 

28/05/2018) ; Documentalista (CBO 2612-10); Analista de Informações 

(CBO 2612-15); Pedagogos (CBO 2394-15); Economistas (CBO 2512-05); 

Sanitarista; professores de Educação Infantil e de Ensino Fundamental (1 ° 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Total

about:blank


35 
 

ao 5° ano), com regime de 40 (quarenta) horas semanais. (RIO DE 

JANEIRO, 2018, grifo nosso)  

Apesar do exposto na Lei nº 7.898 que o piso salarial de Arquivistas é de R$3.044,78 

(Três mil e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos) é possível encontrar vagas 

formais de emprego cujo salário é inferior, como observou-se no gráfico 3. No entanto, 

algumas vagas se enquadram na faixa salarial do Arquivista no Brasil.  

 

A faixa salarial do Arquivista CBO 2613-05 fica entre R$ 1.630,30 (média 

do piso salarial 2019 de acordos, convenções coletivas e dissídios), R$ 

1.324,00 (salário mediana da pesquisa) e o teto salarial de R$ 2.699,44, 

levando em conta profissionais com carteira assinada em regime CLT de 

todo o Brasil. (Site SALÁRIO, 2019) 

No cargo de Arquivista se inicia ganhando R$ 1.188,00 de salário e pode vir 

a ganhar até R$ 2.624,00. A média salarial para Arquivista no Brasil é de R$ 

1.550,00. A formação mais comum é de Graduação em Arquivologia (site 

VAGAS.COM, 2019) 

 Ambos os exemplos não correspondem a uma pretensão do trabalho em generalizar a 

respeito do cenário empregatício brasileiro para a área, porém, como visto, representam casos 

onde o teto salarial está distante do que fixa a lei, desconsiderando a importância e 

responsabilidade das atividades que o arquivista é incumbido de realizar, haja vista a 

necessidade de ser um profissional atualizado sobre os avanços científicos e tecnológicos. 

Nesse sentido, a amostra nos permitiu analisar as principais atividades exigidas por esses 

profissionais nos anúncios de emprego.  

 

Tabela 2 - Atividades técnicas exigidas para vaga de Arquivista 

 

 

Atividades técnicas 

exigidas para vaga de 

Arquivista 

 

 

 

Incidência 

 

 

 

 

Porcentagem 

(%) 

 

Até 5 incidências 

Identificação de documentos 4 3,96% 

Arquivar 3 2,97% 

Separação de documentos 3 2,97% 

Administrar 2 1,98% 
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Preservação 2 1,98% 

Codificar  2 1,98% 

Acesso à informação 2 1,98% 

Classificação 2 1,98% 

Digitalização 2 1,98% 

Acima de 5 

incidências 

Recuperação de dados 6 5,94% 

Apoio em atividades 6 5,94% 

Controle do acervo 15 14,85% 

Gestão de arquivo 24 23,76% 

Organização do acervo 28 27,72% 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados disponíveis no portal Catho. Disponível em: 

<https://www.catho.com.br/vagas/arquivista/>. Acesso em: 17 jul. 2020 

 

A tabela traz algumas das atividades técnicas específicas e gerais que são 

competências do profissional arquivista.  Nesse sentido, Gonzalez e Verqueiro (2012, p. 239) 

afirmam sobre a importância de procedimentos técnicos:  

A presença considerável das técnicas operativas pode ser vista como o 

conhecimento técnico sobre o qual se firma a estrutura profissional da 

informação, uma série de capacidades relacionadas com o tratamento e 

processamento da informação.  

 O maior número de incidências se deu pelo procedimento de organização com 24 

casos, representando 27,72% do total. Esse procedimento técnico é crucial para a manutenção 

do arquivo. Seguido da atividade de gestão de arquivo com 23,76%. Durante a pesquisa foram 

recolhidos resultados que englobam as competências de gestão em Arquivologia, como: 

gestão da informação, gestão de projetos e gestão de arquivos eletrônicos.  

E ainda, foram recuperados outros termos fundamentais da área de Arquivologia que 

por consequência da baixa incidência foram deixados de fora da tabela, como:  conservação 

de documentos, transferência de documentos, recolhimento de documentos, higienização e 

ordenação de documentos. 
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Além dos procedimentos técnicos arquivísticos coletados através da amostra, 

considerou-se relevante pontuar sobre as competências pessoais requeridas nos anúncios.  

Tabela 3 – Competências pessoais requeridas 

 

 

Competências exigidas para as 

vagas de Arquivista 

 

 

 

Incidência 

 

 

 

 

Porcentagem 

(%) 

Arquivista 

Experiência 11 42,31% 

Conhecimento em Informática 5 19,23% 

Conhecimento em Excel 2 7,69% 

Comunicativo 2 7,69% 

Coordenação de equipe 2 7,69% 

Espírito de equipe 1 3,85% 

Proatividade 1 3,85% 

Dinamismo 1 3,85% 

Bom relacionamento interpessoal 1 3,85% 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados disponíveis no portal Catho. Disponível em: 

<https://www.catho.com.br/vagas/arquivista/>. Acesso em: 17 jul. 2020 

 A competência “experiência” aparece com 42,31% do total e pode ter uma relação 

substancial com a necessidade de estagiar na área, pois “Através desta modalidade, o futuro 

arquivista pode conhecer os ambientes de atuação e aplicar aprendizados teóricos (ODA; 

JACINTHO, 2019, p. 112).  Além disso, outro aspecto de relevância é o conhecimento em 

informática com 19,23% do total geral, pois os avanços no campo da arquivística estão 

diretamente relacionados aos desdobramentos da tecnologia na sociedade contemporânea.  

Tais desdobramentos provocaram novas necessidades e obrigações ao profissional 

arquivista. Estar atualizado quanto aos novos suportes e oportunidades das novas áreas de 
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atuação é fundamental para este profissional no século XXI, que visa um lugar no mercado de 

trabalho. Essa realidade é compreendida por ANDRADE (2006): 

Percebe-se, então, que a evolução das tecnologias utilizadas em ambientes 

informacionais deve ser acompanhada e entendida pelos profissionais da 

informação, sob pena de não conseguirem atuar no desenvolvimento das 

soluções informacionais necessárias ao ambiente onde atuam. Neste cenário, 

o profissional arquivista, em particular, deverá estar habilitado a 

exercer as diversas atividades a que se propõe, considerando as 

tecnologias disponíveis. Entre essas atividades, destacam-se: a produção 

documental/informacional, a utilização e destinação de documentos, a gestão 

da informação, a preservação e a disseminação da informação arquivística. 
(ANDRADE, 2006, p. 153-154, grifo nosso) 

          Em outras palavras, enriquecer suas habilidades e competências com o domínio das 

novas tecnologias e suportes, e assim, agregar novas experiências ao conhecimento adquirido 

na graduação básica, atualmente é indissociável ao profissional que trabalha com informação 

e as novas formas de geri-la, preservá-la e disseminá-la. Para Silva (2014, p. 22-23 apud 

RIBEIRO, 2004), a mudança no status do profissional de Arquivologia é de suma 

importância, pois se trata do cidadão capacitado para lidar com a informação em suas diversas 

formas e suportes. 

Para que o profissional da informação possa atuar no mercado de trabalho, 

primeiramente, precisa-se perceber a realidade que se está vivenciando, para 

que possa entender o ambiente em que atua, procurando criar mecanismos 

eficientes de atuação e, assim, enfrentar as mudanças que ocorrem na 

sociedade. (MARQUES, 2008, p. 80, apud VALENTIM, 2002). 

         Ou seja, o profissional da informação que procura reconhecimento e um lugar no 

mercado de trabalho deve estar capacitado para desenvolver suas habilidades em diferentes 

ambientes, isto é, a partir de seus conhecimentos propor soluções criativas para solucionar 

problemas que envolvem o universo da informação. Dessa forma, na intenção de embasar tais 

percepções sobre o currículo, um questionário será aplicado aos próprios alunos de 

Arquivologia da UFF já formados, o qual veremos na próxima seção. 
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4. ANÁLISE DO PERFIL DOS EGRESSOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

ARQUIVOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 Nesta seção iremos analisar o perfil dos egressos do curso de graduação em 

Arquivologia da Universidade Federal Fluminense. A partir de questionário submetido, 

procuramos identificar dados que possam contribuir na elucidação da atual configuração do 

mercado de trabalho em que atuam os alunos: que se formaram em Arquivologia na UFF e em 

quais aspectos a Universidade contribuíram para a atuação profissional dos participantes da 

pesquisa.  

4.1 METODOLOGIA 

O questionário possui nove perguntas e algumas têm subdivisões. São elas: sexo; 

idade; cidade onde reside; ano e período em que se formou no curso de Arquivologia da UFF; 

já cursou ou cursa pós-graduação; durante a graduação, estagiou na área de Arquivologia; o 

curso de graduação em Arquivologia prepara o graduado para os desafios do mercado de 

trabalho?; e quais as disciplinas foram importantes para a sua atuação profissional? É possível 

observar o questionário com mais propriedade na próxima subseção, pois ele está descrito. 

Logo, depois da sua elaboração o questionário foi transcrito para o formulário do 

Google para que arquivistas formados pela UFF pudessem responder. Para que o questionário 

fosse respondido foi disponibilizado o link do Google Formulários nos grupos de WhatsApp 

que é formado por arquivistas que se formaram na UFF. Como também no grupo do 

Facebook intitulado “Arquivologia UFF”. E por último, foi enviado para e-mails de 

arquivistas formados pela UFF, onde número total de e-mails foi de 439, sendo que 87 

arquivistas responderam.  

O questionário foi postado dia 13 de outubro de 2019, tendo sido encerrado dia 6 de 

novembro de 2019. Ou seja, pelo quantitativo de respostas em menos de um mês de 

questionário, tivemos um número de respostas satisfatórias para esta pesquisa.  

 

4.2 SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS E RESULTADOS  

 Nessa subseção iremos sistematizar os dados do questionário em forma de gráficos e 

de tabelas, e depois comentar cada um deles.  
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Gráfico 4 – Sexo (masculino ou feminino) 

 

 

Fonte: Google Formulários – Questionário aplicado aos estudantes da UFF. 

 

 

O (Gráfico 4) é sobre o sexo dos arquivistas que responderam o questionário, sendo 

assim dos 87 arquivistas que responderam o questionário, onde 63% são mulheres e 37% são 

homens. Isso identifica durante o século XXI a maioria dos arquivistas que se formam na UFF 

são do sexo feminino. 

 

Gráfico 5 – Idade 

 
 

Fonte: Google Formulários – Questionário aplicado aos estudantes da UFF. 

 

Quantidade 
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A respeito da idade dos entrevistados é representado pelo (Gráfico 5), então nessa 

amostragem podemos verificar que a maioria dos arquivistas que responderam esse 

questionário estão num recorte temporal estão entre 27 e 31 anos. 

 

Gráfico 6 – Cidade onde reside 

 

 
Fonte: Google Formulários – Questionário aplicado aos estudantes da UFF. 

 

De acordo com o (Gráfico 6) que diz respeito a residência dos arquivistas, temos a 

maioria residindo em Niterói e São Gonçalo, e em segundo lugar a cidade do Rio de Janeiro. 

Possivelmente esse fenômeno dá-se pela questão de a residência ser próximo a universidade, 

o que facilita muito no transporte e facilidade de chegar em casa, já que poucos alunos são 

contemplados com bolsas auxílio fornecidas pela Universidade.   

 

Gráfico 7 – Ano e período que se formou no curso de Arquivologia da UFF 

Quantidade 
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Fonte: Google Formulários – Questionário aplicado aos estudantes da UFF. 

 

Conforme o (Gráfico 7) apresenta o ano que os arquivistas se formaram 

majoritariamente o ano de 2013, do contrário no século passado, precisamente em 1988 se 

formou apenas um arquivista.  

 

Gráfico 8 – Assinale a opção que melhor expressa a sua atual situação. 

 

 
Fonte: Google Formulários – Questionário aplicado aos estudantes da UFF. 

Quantidade 
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O (Gráfico 8) apresenta a situação do mercado de trabalho em que o arquivista se 

encontra. Dessa forma os 46 % que representam a maioria nas respostas trabalham na área de 

Arquivologia no setor público, seguido de 20 % que trabalham na área de Arquivologia no 

setor privado, logo 14% estão desempregados procurando inserção no mercado de trabalho, 

9% responderam que trabalham em outra área e não pretende atuar na área de Arquivologia, 

por ventura 7% responderam outros e por último 4% não trabalham na área de Arquivologia, 

contudo querem trabalhar.  

 

Gráfico 9 – Já cursou ou cursa pós graduação? 

 
 

Fonte: Google Formulários – Questionário aplicado aos estudantes da UFF. 

 

 

Sobre o (Gráfico 9) que corresponde aos arquivistas que se formaram na UFF e que 

cursaram ou cursam pós-graduação. Ao observamos o (Gráfico 9) verificamos que existe 

pouca disparidade entre as alternativas 57% responderam sim e 43% responderam não. 

Mesmo assim, podemos concluir que a maioria cursou ou cursa pós-graduação.  
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Quadro 2 – Em caso afirmativo, qual a área e em qual instituição? 

 

6.1 Em caso afirmativo, qual a área e em qual instituição? 

Administração - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

Administração e Sistemas de Informações - Universidade Federal Fluminense; 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos - AVM Faculdade Integrada  

Arquivo permanente - Faculdade Dom Alberto 

Arquivologia - AVM Faculdade Integrada 

Ciência da Informação - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT 

Ciência da Informação - Universidade Federal Fluminense - UFF 

Especialização em História Moderna e Mestrado em Ciência da Informação - Universidade 

Federal Fluminense – UFF 

Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB 

Gestão da Qualidade – Universidade Candido Mendes - UCM 

Gestão de Documentos - Faculdade Unyleya 

Gestão de Documentos - Universidade de Santa Maria 

Gestão de Documentos e Informação - AVM Faculdade Integrada 

Gestão de Projetos Ibmec 

Gestão Estratégica da Informação - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

Gestão Estratégica de Negócios – Universidade Federal Fluminense - UFF 

Gestão pela Qualidade Total – Universidade Federal Fluminense - UFF 

Gestão Publica Municipal, na Universidade Federal Fluminense - UFF 

MBA Gestão empresarial e sistemas de informação - Universidade Federal Fluminense - 

UFF; Pedagogia Empresarial - Universidade Candido Mendes - UCAM 

MBA Gestão Empresarial e Sistemas de Informação - Universidade Federal Fluminense  

Mestrado em Ciência da Informação PPGCI - Universidade Federal Fluminense - UFF 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST 
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Pós em Arquivologia - FUTURA  

Preservação de Acervos – Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST 

Preservação de Acervos de C&T - Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST; Mestrado 

em Gestão de Documentos e Arquivos - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – 

UNIRIO 

Saúde - Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

Sistemas de informação - Universidade Federal Fluminense 

 

Outras respostas 

Arquivo RH 

Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM 

Ciência da Informação e Memória Social 

Educação em um colégio 

FUTURA 

Gestão de Documentos 

Mestrado em Memória Social 

Mídias sociais, unicarioca 

Midoc Gestão de Acervos 

Pós em Gestão de documento e Informação 

UFF e Unirio 

UFF MBA 

UFRJ 

Unileya 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

Fonte: Google Formulários – Questionário aplicado aos estudantes da UFF. 

 

 

Para complementar o (Gráfico 9) temos a (Quadro 2) onde os arquivistas descreveram 

a área e a instituição que cursaram ou cursam a pós-graduação. Ao observamos a (Quadro 2) 

logo verificamos que grande parte das respostas não seguiram a padronização da instituição e 

a área de concentração da pós-graduação realizada. Assim, fica um pouco complexo 

quantificarmos a (Quadro 2). Dessa maneira, das 52 respostas que obtivemos nessa tabela a 

maioria, ou seja, 18 pessoas cursaram ou cursam pós-graduação na UFF. Os demais fizeram 

ou fazem pós-graduação em outras instituições públicas como UFRJ, UNIRIO, MAST, 

Fundação Casa de Rui Barbosa, dentre outras. Como também aparecem instituições 

particulares, podemos citar a Unisuam, Unicarioca e Ibmec. Vale enfatizar que a maioria das 
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áreas são voltadas para Ciência da Informação, Gestão de Documentos, Gestão de Projetos e 

Administração de Empresas.  

 

Gráfico 10 – Durante a graduação, estagiou na área de Arquivologia? 

 

 
 

Fonte: Google Formulários – Questionário aplicado aos estudantes da UFF. 

 

Referente ao (Gráfico 10) que ilustra se os arquivistas formados pela UFF estagiaram 

durante a graduação, podemos considerar o resultado extremamente satisfatório, pois 97% 

responderam sim e apenas 3% responderam não. Isso quer dizer que a maioria dos arquivistas 

formados pela UFF tiveram oportunidades de estágio. 

 

 

Gráfico 11 – Em caso afirmativo, em qual instituição? 
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Fonte: Google Formulários – Questionário aplicado aos estudantes da UFF. 
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Com intuito de complementar o (Gráfico 10) temos o (Gráfico 11) que referencia as 

instituições em que os arquivistas formados na UFF estagiaram ao longo da graduação. O 

destaque se dá ao Ministério Público do Rio de Janeiro, onde 19 alunos afirmaram ter 

estagiado na Instituição. Ao observamos de forma geral é possível perceber que foram 

apontadas tanto instituições públicas, como privadas. E, a maioria dos profissionais afirmaram 

ter feito estágio em mais de uma instituição. É importante ressaltarmos que estagiar durante a 

graduação conta como experiência para colocação em maior destaque no mercado de trabalho.  

 

Gráfico 12 – O curso de graduação em Arquivologia prepara o graduado para os desafios do 

mercado de trabalho? 
 

 

 
 

 

Fonte: Google Formulários – Questionário aplicado aos estudantes da UFF. 

 

O (Gráfico 12) ilustra como a graduação de Arquivologia da UFF prepara os 

arquivistas para o mercado de trabalho. Assim, em primeiro lugar com 59% responderam que 

concordam parcialmente, em segundo lugar aparece 18% que discordam parcialmente, em 

terceiro aparece 15% que discordam totalmente e por último 8% concordam totalmente. Ou 

seja, identificamos no (Gráfico 12) que a minoria concorda que o curso prepara efetivamente 

os arquivistas para o mercado de trabalho, mas a maioria concorda parcialmente.  

 

 

Gráfico 13 – Quais as disciplinas foram importantes para a sua atuação profissional? 
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Fonte: Google Formulários – Questionário aplicado aos estudantes da UFF. 
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Nesse sentido, no (Gráfico 13) temos a escolha das três disciplinas mais importantes 

da grande curricular de Arquivologia da UFF para a atuação profissional do entrevistado. 

Sendo assim, das 37 disciplinas obrigatórias deveriam ser escolhidas três por cada 

entrevistado. Como são muitas iremos nos ater apenas aquelas que aparecerem em primeiro, 

segundo e terceiro lugar. Dessa maneira, em primeiro está Gestão de Documentos I com 56%, 

em seguida temos Gestão de Documentos II com 55% e por último Fundamentos Arquivístico 

I com 31%. Portanto podemos concluir que as disciplinas que lidam com Gestão de 

Documentos foram consideradas mais proveitosas pelos entrevistados. 

 

Quadro 3 – Justifique sua resposta: campo livre. 

 

 

Respostas recorrentes 

 

Gestão de documentos 

As disciplinas de gestao acabam por refletir 

melhor o mercado de trabalho para a 

Arquivologia no Brasil. Alem disso, a 

disciplina de descrição apesar de estar inserida 

tardiamente na grade agrega positivamente 

sobre a demanda do mercado 

A área de gestão de documentos é a que mais 

me interessou desde o início. 

Trabalho atualmente com gestão de 

documentos e uso os elementos documentais da 

diplomática para classificar e indexar 

documentos digitais. 

O aprendizado eficaz sobre Gestão Documental 

é fundamental para a prática do arquivista. 

Preservação e Conservação 

Para o meu trabalho atual, o mais importante 

foi conhecer a parte de preservação e 

conservação, para que eu pudesse colocar em 

prática aqui, já que se trata de um clube de 

futebol centenário, com arquivos de muitas 

décadas! Mas ainda acho que o que tivemos 

ainda foi extremamente básico, precisando de 

mais aprofundamento em um assunto que é tão 

delicado e importante. 

Preservação e Conservação de Acervos 

Documentais me ajudou bastante em uma 

oportunidade de emprego que tive, as demais 

disciplinas eram muito teóricas, não tinham um 



51 
 

laboratório para melhorar o aprendizado. 

A falta de laboratorio especializado na area 

impossibilita que o estudante se aprofunde na 

areas de preservação e conservação - 

principalmente na segunda idade. Porém, 

apesar de toda a falta de estrutura os 

professores especializados neste campo 

especifico sao bastante capacitados. 

 

Disciplinas voltadas para prática e 

técnica arquivística 

As disciplinas apresentadas tiveram grande 

ajuda prática na área enquanto eu estava 

estagiando. 

Especificamente essas disciplinas tiveram 

abordagem mais prática auxiliando todo nosso 

aprendizado. 

Disciplinas ligadas a prática e com viés 

técnicos ajudam a quem quer atuar na área. 

 

Mercado de trabalho 

 

 

As disciplinas de gestao acabam por refletir 

melhor o mercado de trabalho para a 

Arquivologia no Brasil. Alem disso, a 

disciplina de descrição apesar de estar inserida 

tardiamente na grade agrega positivamente 

sobre a demanda do mercado 

Disciplinas voltadas para a prática são as que 

mais ajudam no mercado de trabalho 

O mercado de trabalho não corresponde a 

maior parte das disciplinas estudadas. Gestao 

de documentos é o que mais se aproxima da 

realidade do dia a dia das empresas privadas. 

Todas as disciplinas foram importantes. Com 

relação ao mercado de trabalho, para a 

instituição que trabalho, o curso da UFF 

atendeu de forma satisfatória. 
Fonte: Google Formulários – Questionário aplicado aos estudantes da UFF. 

 

A (Quadro 3) que corresponde à pergunta 10 “Justifique sua resposta: campo livre”, 

que retoma o (Gráfico 13). Sobre a (Quadro 3) obtivemos variadas respostas, a maioria dos 

entrevistados responderam que as três disciplinas contribuiriam para sua atuação como 

arquivistas frente ao mercado de trabalho. Então, optou-se por classificá-las pelos assuntos 

mais recorrentes.  
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A gestão de documentos foi citada em uma quantidade expressiva de respostas que 

continham opiniões semelhantes a essa: “As disciplinas de gestao acabam por refletir melhor 

o mercado de trabalho para a Arquivologia no Brasil”.  

Quanto a Preservação e Conservação houve opiniões que continham tanto elogios 

quanto ressalvas: “A falta de laboratorio especializado na area impossibilita que o estudante 

se aprofunde na areas de preservação e conservação - principalmente na segunda idade. 

Porém, apesar de toda a falta de estrutura os professores especializados neste campo 

específico sao bastante capacitados”.  

No que diz respeito a contribuição das disciplinas ofertadas pelo curso nos estágios, 

houve opiniões que afirmaram haver ajuda expressiva, como a seguinte resposta demonstra: 

“As disciplinas apresentadas tiveram grande ajuda prática na área enquanto eu estava 

estagiando”. 

Grande incidência das respostas continha associações com o mercado de trabalho. E 

ao filtrá-las, houve uma recuperação expressiva atrelada à gestão de documentos e disciplinas 

mais técnicas que possuem um direcionamento prático.  

Todavia, também tivemos algumas críticas a grade curricular. Como opiniões relativas 

a disciplinas que poderiam ser retiradas, ou outras que deveriam ser acrescentadas, e ainda, 

que nenhuma disciplina da atual grade curricular é relevante. Tomaremos exemplos as 

opiniões que contém elogios e críticas que não foram mencionadas no Quadro 3. 

Uma das opiniões que traduz positivamente o resultado das disciplinas lecionadas na 

UFF: “Todas as disciplinas foram importantes. Com relação ao mercado de trabalho, para a 

instituição que trabalho, o curso da UFF atendeu de forma satisfatória.” E outro entrevistado 

pondera sobre a importância da pós-graduação “A minha formação em Arquivologia foi 

importante para compreensão teórica e política da área. A continuação imediata dos estudos 

na pós-graduação foi fundamental no preparo para o mercado profissional”. 

Por outro lado, um dos alunos egressos afirma que “O curso é muito vago e poucas 

matérias são úteis na vida profissional. É muita teoria que ninguém consegue aplicar na 

prática.” Outros foram enfáticos “Na verdade nenhuma delas. Mas não tem essa opção.” 

Não iremos adentrar em cada uma das respostas dos entrevistados, porém a amostra 

selecionada reflete o universo de opiniões contendo elogios ou críticas.  
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A partir disso, com essa sucinta entrevista percebeu-se que o mercado de trabalho para 

egressos da graduação de Arquivologia não está favorável, muitos estão desempregados ou 

não estão atuando na área de Arquivologia, como é ilustrado no (Gráfico 8). Sobre o 

aproveitamento do curso no mercado de trabalho é visto que existem discordâncias sobre a 

grande curricular, como é mostrado no (Gráfico 13).  

Para finalizarmos devemos destacar que pesquisas como essa, as quais contam com a 

respostas de egressos do curso de Arquivologia são fundamentais para nos atentarmos a 

questões que permeiam o mercado de trabalho e o profissional arquivista.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com relação às informações mencionadas sobre a graduação de Arquivologia na UFF 

ao longo deste TCC, percebemos como são importantes pesquisas nesse segmento. Como já 

comentado a graduação de Arquivologia na UFF foi uma das primeiras no Brasil e contou no 

decorrer da sua história com nomes renomados no cenário da Arquivologia brasileira, como 

José Maria Jardim e Maria Odila Fonseca.  

 É importante elucidarmos que a presente pesquisa só foi possível graças a contribuição 

de historiadores e arquivistas, que englobam a memória da graduação de Arquivologia da 

UFF, dentre esses pesquisadores podemos citar, Ana Célia Rodrigues, Clarissa Moreira dos 

Santos Schmidt e Renato de Mattos. Vale enfatizar que tais pesquisadores são professores 

dessa graduação e contribuíram com artigos acadêmicos nos últimos anos para a construção 

da história do curso.   

 Como objetivo desta pesquisa é analisar o mercado de trabalho para os arquivistas que 

se formaram na UFF e em quais aspectos a Universidade contribuiu, ou não, para a vida 

profissional dos participantes da pesquisa. É importante destacar que ao longo dos últimos 

anos o Brasil como um todo está enfrentado crises políticas e econômicas, tais percalços 

impactam diretamente no mercado de trabalho. Com a profissão dos arquivistas não foi 

diferente, o número de vagas ofertadas em empresas privadas diminuiu, como também o 

número de concursos. Assim, muitos arquivistas que se formaram recentemente buscam uma 

posição no mercado de trabalho, seja em empresas privadas, através de entrevistas ou 

seleções; em instituições públicas, através de concursos.  

 Deve-se pontuar nosso estudo de caso com os arquivistas formados pela UFF. Sendo 

assim, foi realizado um questionário sistematizado e explicado com mais propriedade na 

seção quatro. Neste questionário foram feitas dez perguntas para ex-alunos de arquivologia da 

UFF, tivemos um retorno satisfatório pelo pouco tempo que ficou disponível. Com as 

respostas dos entrevistados tivemos um panorama maior sobre a opinião dos mesmos sobre a 

grade curricular e se a graduação os preparou para o mercado de trabalho. Também 

compreendemos o perfil desses arquivistas, pelo sexo, idade, residência, se trabalha na área 

que se formou etc. O questionário foi sistematizado pelos dados apresentados no decorrer da 

pesquisa e pelas observações desta pesquisadora.  
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 Por último, sugere-se que haja mais pesquisas com esta temática por graduandos em 

Arquivologia, cada pesquisa poderá contribuir de forma singular para a história da graduação 

em Arquivologia da UFF. Vale destacar que tal curso formou e ainda formará arquivistas de 

renome para o cenário brasileiro.    
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