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RESUMO

A presente pesquisa tem como objeto de estudo os atuais currículos dos cursos de
Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO (1977) e
a Universidade Federal Fluminense – UFF (1979). Visa compreender a história do
ensino da Arquivologia no Brasil, assim como a gênese de cada uma das graduações nas
respectivas universidades até suas atuais configurações formativas. Objetiva
compreender as diferenças entre os currículos analisados.

Palavras-chave: Arquivologia; Ensino de Arquivologia; Currículos.

ABSTRACT

This research has as analysis object the present curricula of the Archival Science
courses of the Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO (1977) and
of the Universidade Federal Fluminense – UFF (1979). It aims to understand the
history of the archival education in Brazil, from the genesis of the graduations in both
universities to their current training settings. It also aims to understand the differences
between the analyzed curricula.

Keywords: Archival Sience; Archival Sience education; Curricula.
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1 INTRODUÇÃO
A presente pesquisa objetiva compreender o percurso histórico de consolidação da
Arquivologia enquanto graduação no Brasil, especificamente no estado do Rio de
Janeiro. Tal questão teve gênese no questionamento do porquê a atual configuração dos
cursos de graduação em Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO) e da Universidade Federal Fluminense (UFF) terem perspectivas de
formação diferentes no que tange à formação de arquivistas, considerando-se que ambos
os cursos localizam-se no mesmo estado e tiveram poucos anos de diferença em relação
às suas criações, na UNIRIO em 1977 e na UFF em 1979.
Desse modo, é apresentado no segundo capítulo como o currículo é definido do
ponto de vista educativo, além do atual quadro legislativo brasileiro no que tange ao
ensino superior, mais especificamente a lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a
Leii de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), norteadora das diretrizes e
bases da educação nacional. O ensino da Arquivologia quanto graduação se respalda
nos pareceres CNE/CES n. 492, de 3 de abril de 2001, CNE/CES n. 1.363, de 12 de
dezembro de 2001 e na resolução CNE/CES n. 20, de 13 de março de 2002. O primeiro
é um dispositivo legal que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de
Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais - Antropologia, Ciência Política e
Sociologia, Comunicação Social, Filosofia, Geografia, História, Letras, Museologia e
Serviço Social; o segundo ratifica o pareceres CNE/CES n. 492, de 3 de abril de 2001.
O último, estabelece, exclusivamente, as diretrizes dos cursos de Arquivologia.
Também será exposto o processo percorrido até a regulamentação das profissões de
técnico de arquivo e arquivista, assim como as especificações e atribuições profissionais
que lhes foram especificamente atribuídas.
No terceiro capítulo é construído o panorama histórico da consolidação do ensino
da Arquivologia como curso livre até sua elevação ao status de ensino superior. Esse
processo se inicia em 1911, com a criação do Curso de Diplomática vinculado ao
Arquivo Nacional. Posteriormente, em 1922, ocorre a criação do Curso Técnico do
Museu Histórico Nacional, que propôs uma formação integrada para os profissionais
atuantes no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional e no próprio Museu Histórico
Nacional. Devido a impossibilidades de executar esta proposta de formação, em 1959 é
criado o Curso Permanente de Arquivo (CPA), a formação regular precursora das
graduações de Arquivologia no Brasil. Em 1973, por intermédio da Associação dos
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Arquivistas Brasileiros, o CPA alcança o status de curso superior. Surgem assim os
primeiros cursos de graduação em Arquivologia: Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro – UNIRIO (1977), Universidade Federal de Santa Maria – UFSM (1977)
e Universidade Federal Fluminense – UFF (1979).
No quarto capítulo são analisados os atuais currículos dos cursos de Arquivologia
da UNIRIO e UFF, com aplicação da metodologia desenvolvida pelos professores
Leonardo Ribeiro Negreiros, Welder Antônio Silva e Cíntia Aparecida Chagas Arreguy,
todos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), apresentada na IV Reunião
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPARQ), realizada de 3 a 6 de
agosto de 2015 na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A análise objetiva
compreender as diferenças de perspectiva das duas universidades no que tange à
formação dos arquivistas. Pretendeu-se identifica de que forma a interdisciplinaridade é
explorada em cada currículo, quais são as áreas com as quais a Arquivologia estabelece
conexões e distanciamentos, assim como, de que forma esta interdisciplinaridade se
evidencia, seja nas disciplinas obrigatórias ou optativas.
No último capítulo, são apresentadas as considerações formuladas a partir dos
resultados das análises realizadas no quarto capítulo. Não se buscou aplicar juízos de
valor em relação aos currículos aqui apresentados, sobrepondo uma formação à outra,
apenas entender as perspectivas de cada universidade nos currículos adotados.
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2 CURRÍCULO: DEFINIÇÃO, LEGISLAÇÃO E REFLEXOS NOS PROJETOS
POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DA UNIRIO E UFF
2.1 DEFINIÇÃO
Segundo o dicionário online da língua portuguesa Aulete Digital (2016), currículo
é o ato de correr, corrida, o conjunto de matérias de um curso. Pode-se compreender
melhor essa definição com a afirmação de Burke (2003, p. 86) de que o “currículo é
uma metáfora do atletismo. Assim como o ‘curso’, era a pista onde os estudantes tinham
que correr. Era uma ordem ou sistema de ‘disciplinas’”.Sendo assim, cada disciplina
pode ser vista como um obstáculo, não no sentido pejorativo, como algo que visa
impedir o atleta até a linha de chegada, mas sim como as dificuldades estipuladas
durante o percurso, as quais o atleta deve superar para vencer.
Cabe ressaltar que o currículo não é estático, ele é uma ferramenta educacional
dinâmica, que muda no decorrer do tempo e do espaço. Essas mudanças advêm da
necessidade de adequar a formação dos novos profissionais aos avanços teóricos e
práticos que surgem.

2.2 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO SUPERIOR
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz em seu capítulo III
seção Ia organização da estrutura do ensino fundamental, médio e superior:os
municípios são responsáveis, prioritariamente, pelo ensino fundamental e pela educação
infantil; aos Estados e ao Distrito Federal cabe, prioritariamente,a atuação no ensino
fundamental e médio. A responsabilidade pelo ensino superior não está determinada a
nível da esfera pública algum.
A atual configuração do ensino superior brasileiro, conforme o conhecemos
atualmente, é regida pela lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB), que visa estabelecer as diretrizes e bases da
educação nacional. A LDB é composta de nove títulos, nos quais são abordados o
objetivo da educação em todos os níveis de instrução, o dever do Estado em fornecer
educação aos cidadãos, a forma em que ela se organiza, os níveis, modalidades e a
composição de cada nível escolar, as capacitações profissionais e deveres dos docentes,
os recursos financeiros a serem disponibilizados e disposições, gerais e transitórias.
No capítulo IV do Título XXXXé abordada, exclusivamente, a modalidade de
educação superior– sua finalidade, abrangência, e ações permitidas às instituições nas
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quais funcionam os cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Noartigo 43,
primeiro parágrafo, são apresentadas as finalidades do ensino superior:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura,
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que
vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que
vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
pesquisa
científica
e
tecnológica
geradas
na
instituição.
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação
básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de
pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que
aproximem os dois níveis escolares (BRASIL, 1996).

Já na primeira finalidade do ensino superior são explicitadas quais características
devem ser desenvolvidas pelos estudantes universitários: cultivar-se culturalmente, ou
seja, aprofundar seu conhecimento sobre a cultura na qual estão inseridos e a
valorização da mesma, além de desenvolver as habilidades para tornarem-se possíveis
pesquisadores, no âmbito das pesquisas científicas da área que estudam. Além disso,
espera-seque os estudantes universitários aprimoremo senso crítico para atuar,
positivamente,como cidadãos e profissionais conscientes na sociedade brasileira.
A finalidade de incentivo dos estudantes à pesquisa científica deve-se ao fato do
ensino superior abarcar, além da graduação, os cursos e programas de pós-graduação e
extensão. Oscursos de pós-graduação compreendem os “programas de mestrado e
doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos
diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de
ensino” (BRASIL, 1996), enquantoos de extensão estão “abertos a candidatos que
atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino”
(BRASIL, 1996).
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A LDB aplica-se as instituições de ensino superior públicas e privadas. Em seu
artigo 53, são explicitadas as atribuições das universidades no exercício das suas
funções:
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação
superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e,
quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;
II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes
gerais pertinentes;
III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção
artística e atividades de extensão;
IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as
exigências do seu meio;
V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com
as normas gerais atinentes;
VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII - firmar contratos, acordos e convênios;
VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos
referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar
rendimentos conforme dispositivos institucionais;
IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de
constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;
X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira
resultante de convênios com entidades públicas e privadas (BRASIL, 1996).

Evidencia-se aqui as universidadespossuem autonomia na fixação dos currículos
dos cursos que abrangem. No Capítulo 4 serão analisados os currículos atuais dos
cursos de Arquivologia da UFF e da UNIRIO. O Ministério da Educação (MEC) possui
diretrizes curriculares para cada curso universitário. No caso da graduação em
Arquivologia, os currículos devem seguir as orientações dos pareceres CNE/CES n.
492, de 3 de abril de 2001, CNE/CES n. 1.363, de 12 de dezembro de 2001 e a
resolução CNE/CES n. 20, de 13 de março de 2002.
O parecer CNE/CES n. 492, de 3 de abril de 2001 aprova as Diretrizes
Curriculares Nacionais dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais Antropologia, Ciência Política e Sociologia, Comunicação Social, Filosofia, Geografia,
História, Letras, Museologia e Serviço Social. Este dispositivo legal divide as
competências e habilidades de um futuro arquivista em gerais e específicas.
A) Gerais
· identificar as fronteiras que demarcam o respectivo campo de
conhecimento;
· gerar produtos a partir dos conhecimentos adquiridos e divulgá-los;
· formular e executar políticas institucionais;
· elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos;
· desenvolver e utilizar novas tecnologias;
· traduzir as necessidades de indivíduos, grupos e comunidades nas
respectivas áreas de atuação;
· desenvolver atividades profissionais autônomas, de modo a orientar, dirigir,
assessorar, prestar consultoria, realizar perícias e emitir laudos técnicos e
pareceres;
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· responder a demandas de informação produzidas pelas transformações que
caracterizam o mundo contemporâneo.
B) Específicas
· 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 utilização;
· realizar operações de arranjo, descrição e difusão.

Estas competências e habilidades devem ser desenvolvidas no decorrer da
graduação mediante o aprendizado teórico e prático disponível nas disciplinas
componentes do currículo das graduações em Arquivologia. É responsabilidade do
corpo docente das instituições de ensino superior (IES) estruturar o currículo de acordo
com os novos paradigmas da área de estudos e ensino, além das demandas profissionais
ditadas pelo mercado de trabalho. Essa busca pela melhor adequação do curso às
necessidades teóricas e práticas da área visando à capacitação satisfatória de novos
arquivistas, pode ser adquirira uma vez que:
As IES podem adotar modalidades de parceria com outros
cursos para:
· ministrar matérias comuns;
· promover ênfases específicas em determinados aspectos do campo
profissional;
· ampliar o núcleo de formação básica;
· complementar conhecimentos auferidos em outras áreas (BRASIL, 2001).

No que se refere ao projeto pedagógico, o parecer é bem sucinto, dispondo que
“os cursos devem incluir no seu projeto pedagógico os critérios para o estabelecimento
das atividades acadêmicas obrigatórias e optativas e a organização modular, por créditos
ou seriada” (BRASIL, 2001), Também estabelece que cabe aos próprios cursos, “[...]
criar seus próprios critérios para a avaliação periódica em consonância com os critérios
definidos pela IES à qual pertencem, esclarecendo as ênfases atribuídas aos aspectos
técnico-científicos; didático-pedagógicos e atitudinais”. (BRASIL, 2001).
O parecer CNE/CES n. 1.363, de 12 de dezembro de 2001 retifica o Parecer
CNE/CES492/2001. Seu primeiro parágrafo dispõe que as diretrizes de formulação dos
projetos pedagógicos dos cursos de Arquivologia deverão respaldar-se no parecer
n.492/2001. Além disso, estipula os atributos que devem ser discriminados nos projetos
pedagógicos:
a) o perfil dos formandos;
b) as competências e habilidades de caráter geral e comum e aqueles de
caráter específico;
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c) os conteúdos curricularesde formação geral e
formação específica;
d) o formato dos estágios;
e) as características das atividades complementares;
f) as estrutura do curso;
g) as formas de avaliação (BRASIL, 2001).

os

conteúdos

de

A resolução CNE/CES 20, de 13 de março de 2002, a mais atual, estabelece,
exclusivamente, as diretrizes dos cursos de Arquivologia. Quanto à formulação do
projeto pedagógico dos referidos cursos, o documento afirma que deve respaldar-se nos
dois pareceres anteriores.

2.3 REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE ARQUIVISTA
O associativismo profissional, sob a identidade da pessoa jurídica Associação dos
Arquivistas Brasileiros (AAB), sediada no Rio de Janeiro, foi a chave da conquista
profissional: a regulamentação das profissões de arquivista e técnico de arquivo.
Em 20 de outubro de 1971 foi fundada a AAB, entidade importante na
consolidação e fomento da Arquivologia no Brasil. A partir da constituição desse órgão,
representante de pessoas envolvidas com o trabalho em arquivos, novos e grandes
passos foram realizados, dentre eles a criação da Revista Arquivo & Administração, que
entrou em circulação em 1972. Este periódico foi o veículo de divulgação de
conhecimentos e de eventos e cursos de capacitação promovidos pela AAB.
[...] importante veículo de divulgação da área arquivística no Brasil
durante a década de 1970 e parte da década de 1980 [...] visando a
divulgação de “estudos, atividades, experiências e reflexões acadêmicas
sobre arquivologia, tanto no âmbito nacional quanto internacional”. Seu
perfil acadêmico sempre foi ambíguo, uma vez que não havia critérios de
avaliação, incluindo-se contribuições que vão desde crônicas e poesias até
artigos com temática relacionada à memória e aos arquivos (FONSECA,
2005, p. 85, grifo nosso).

A AAB também foi responsável por apresentar ao Ministério do Trabalho, em
fevereiro de 1975, um anteprojeto de regulamentação das profissões de arquivista e
técnico de arquivo. Tal conquista ocorreu em 4 de julho de 1978, com a lei n. 6.546, que
regulamenta as profissões de arquivista e de técnico de arquivo e dá outras providências.
O volume 6, número 2 de agosto de 1978 do periódico Arquivo & Administração traz a
notícia da nova conquista profissional, informando toda a tramitação legal, desde a
apresentação do projeto até a sanção da lei:
Em fevereiro de 1975 a Associação dos Arquivistas Brasileiros, dando
continuidade ao seu programa de valorização dos arquivos, encaminhou ao
Ministro do Trabalho, Dr. Arnaldo Prieto, anteprojeto de regulamentação das
profissões próprias à área. No dia 4 de julho de 1978 o Senhor Presidente da
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República sancionou a Lei n.º 6.546, dispondo sobre a matéria.
A significação desta conquista, legítima aspiração da classe, dispensa
qualquer
comentário.
(ASSOCIAÇÃO
DOS
ARQUIVISTAS
BRASILEIROS, 1978, p.17).

Cabe ressaltar que essa lei foi promulgada seis anos após o Conselho Federal de
Educação autorizar a criação do primeiro curso universitário de Arquivologia do país. A
lei n. 6.546 determina que:
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, 1978).

Nessa lei são elencadas doze atribuições inerentes ao exercício da profissão de
arquivista:
I - planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo;
II - planejamento, orientação e acompanhamento do processo documental e
informativo;
III - planejamento, orientação e direção das atividades de identificação das
espécies documentais e participação no planejamento de novos documentos e
controle de multicópias;
IV - planejamento, organização e direção de serviços ou centro de
documentação e informação constituídos de acervosarquivísticos e mistos;
V - planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem
aplicada aos arquivos;
VI - orientação do planejamento da automação aplicada aos arquivos;
VII - orientação quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos;
VIII - orientação da avaliação e seleção de documentos, para fins de
preservação;
IX - promoção de medidas necessárias à conservação de documentos;
X - elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos
arquivísticos;
XI - assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnicoadministrativa;
XII - desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente
importantes (BRASIL, 1978).

Obviamente, tanto essas atribuições quanto às determinações da LDB
repercutiram nos currículos dos cursos de Arquivologia das universidades brasileiras,
ainda que as universidades possam evidenciar de forma particular essa repercussão.
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3 A FORMAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
DO ENSINO LIVRE AO ENSINO SUPERIOR
Com a independência do Brasil coloca-se a necessidade da criação de um Arquivo
Nacional, como preconizado na Constituição de 1824. Sua efetiva instalação só se dará
em 1838, por meio do Regulamento n.2 de 2 de janeiro, que o estabelece como Arquivo
Público do Império. Posteriormente, em 1893, é renomeado como Arquivo Público
Nacional, e em 1911, pelodecreton. 9.917, de 9 de fevereiro, ganha o nome pelo qualé
conhecido atualmente: Arquivo Nacional (AN).
Com o passar do tempo e a evolução do Arquivo Nacional em termos de acervo e
serviços, se faz necessário aos profissionais da Instituição seu aperfeiçoamento e
capacitação técnica, de modo a desenvolverem o tratamento técnico dos fundos
custodiados. Os projetos de capacitação de arquivistas executados em nível nacional se
restringiram ao Estado do Rio de Janeiro, local onde sempre esteve situada a sede do
Arquivo Nacional.

3.1 OS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS AMANUENSES
DO ARQUIVO NACIONAL
O ano de 1911 foi marcado pela criação dos cursos de Biblioteconomia na
Biblioteca Nacional e de Diplomática no Arquivo Nacional. A criação do Curso de
Biblioteconomia1 ocorreu a partir do decreto n. 8.835, de 11 de julho, que aprovou o
regulamento da Biblioteca Nacional (BN). Nesse mesmo ano, seis meses mais tarde, o
decreto n. 9.197, de 9 de dezembro de 1911, aprovou um novo regulamento para a
Arquivo Nacional, estabelecendo, em seu artigo 10, a criação de um curso de
Diplomática, a iniciar-se doze meses depois. O objetivo desse curso era capacitar os
amanuenses2 do AN para cuidarem dos arquivos ali custodiados.
A estrutura do Curso de Diplomática é especificada no artigo 10, constituindo-se
de quatro disciplinas: Paleografia, Cronologia e Crítica Histórica, Tecnologia
Diplomática e Regras de Classificação. As aulas ocorreriam uma vez por semana. O
corpo docente era constituído pelos próprios funcionários do Arquivo Nacional.

1

A estrutura do curso era composta de quatro disciplinas: Bibliografia; Paleografia e Diplomática;
Iconografia e Numismática. O corpo docente era composto pelos diretores de seção da Biblioteca
Nacional. O ensino era teórico e prático e dispunha de uma hora semanal para cada disciplina.
2
Segundo o Dicionário eletrônico Aulete Digital, 2016, amanuense é “Pessoa que copia o que outros
escrevem ou ditam; escrevente; escriturário; 2. Ant. Funcionário público que copiava ou registrava
documentos, tratava da correspondência etc.”
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Contudo, “o Curso de Diplomática não logrou os efeitos desejados, deixando de se
tornar operacional diante dos incontáveis desmandos e descasos gerenciais” (MAIA,
2006, p. 66).
O Curso de Biblioteconomia também teve problemas, e sua suspensão ocorreu
pela primeira vez em 1912, um ano após sua implantação, devido à:
[...] desistência dos alunos matriculados na maioria funcionários da própria
Biblioteca Nacional, provavelmente por enfrentarem dificuldades em
conciliar as aulas com o trabalho num período em que as Seções estavam
sendo reestruturadas com a transferência dos acervos para o novo prédio.
Também provavelmente por este mesmo problema, não houve alunos
inscritos nos anos de 1912, 19131914 [...](SÁ, 2013, p.42, grifo nosso).

Em 1922, com a criação do Museu Histórico Nacional (MHN), através do decreto
n.º 15.596, de 2 de agosto, o aperfeiçoamento profissional dos amanuenses do AN
sofreu algumas modificações devido uma nova proposta de formação, comum às três
instituições, ao MHN, ao AN e a BN. Essa proposta foi bem-vinda, já que o Curso de
Diplomática do Arquivo Nacional e o Curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional
estavam inoperantes.
Esse curso interinstitucional era estruturado em nove disciplinas, divididas em
dois anos:1º ano – História Literária, Paleografia e Epigrafia, História Política e
Administrativa do Brasil, Arqueologia e História da Arte; 2º ano –Bibliografia,
Cronologia e Diplomática, Numismática e Sigilografia, Iconografia e Cartografia.
Os professores seriam funcionários atuantes nas instituições envolvidas, conforme
discriminado no decreto n. 15.596, de 2de agosto de 1922. O ensino das disciplinas era
dividido da seguinte forma: o MHN ficou responsável pelo arqueologia e pela
numismática e sigilografia; a BN pela história literária, bibliografia, paleografia e
epigrafia, e iconografia e cartografia; o AN pelo ensino da História Política e
Administrativa do Brasil e de Cronologia e Diplomática.
É possível observar que a estrutura curricular do Curso Técnico do Museu
Histórico Nacional incorporava, com alterações, as disciplinas dadas nos cursos
específicos da BN e do AN. Houve a inserção de três novas disciplinas: Arqueologia,
História da Arte e História Literária. As demais sofreram modificações, sendo
combinadas com outras: Numismática passou a ser lecionada junto com a Sigilografia, a
Paleografia com a Epigrafia e a Iconografia com Cartografia; Cronologia e Diplomática,
abarcava agora três disciplinas dos dois cursos anteriores, a Diplomática, a Cronologia e
Crítica Histórica e a Tecnologia Diplomática. Uma disciplina do Curso de Diplomática
do AN foi suprimida: Regras de Classificação.
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Embora essa nova proposta de aperfeiçoamento profissional fosse revolucionária
por beneficiar todas as instituições envolvidas por meio de um único curso, esse curso
técnico não foi executado, devido a motivos concretamente desconhecidos, embora
possam ser intuídos:
A não viabilização do curso técnico pode estar associada a possíveis
divergências de natureza política entre o diretor da Biblioteca Nacional,
Peregrino da Silva, e o diretor do Arquivo Nacional, Alcides Bezerra, em
relação ao prestígio político adquirido, nesta época por Gustavo Barroso,
diretor do Museu Histórico Nacional e idealizador do curso neste formato de
parceria com os técnicos-professores das três instituições(SÁ, 2013, p. 49,
grifo nosso).

Quadro 1 – Os currículos dos cursos livres brasileiros lecionados na Biblioteca
Nacional, Arquivo Nacional e Museu Histórico Nacional (19111932).
Curso de
Biblioteconomia

Curso de
Diplomática

Biblioteca
Nacional
1911

Arquivo
Nacional
1911

Numismática
Paleografia

Paleografia

Bibliografia

Cronologia e a
Crítica Histórica
Tecnologia
Diplomática
-

Iconografia

-

-

Regras de
Classificação

-

-

-

-

Diplomática

Curso Técnico

Museu Histórico
Nacional
1922
Numismática e
Sigilografia
Paleografia e
Epigrafia
Cronologia e
Diplomática
Arqueologia
Bibliografia
Iconografia e
Cartografia
História Política e
Administrativa do
Brasil
História da Arte
História Literária

Fonte: Adaptado de SÁ (2013, p. 45)

Já que o curso técnico do MHN era interinstitucional comum também à Biblioteca
Nacional e ao Arquivo Nacional, estas duas instituições sofreram reformulação dos seus
regulamentos a fim de adequarem-se ao projeto de Curso Técnico proposto no decreto
3

criador e aprovador do regulamenta do MHN:

3

BRASIL. Decreto n. 15.596, de 2 de agosto de 1922. Cria o Museu Histórico Nacional e aprova o seu
regulamento.
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Por uma década paralisaram-se as propostas de cursos e somente no início
dos anos de 1930 foram retomadas e viabilizadas na Biblioteca Nacional e no
MHN. No Arquivo Nacional, o processo foi mais longo e somente após
trinta anos é que o curso foi reestabelecido e estabilizado de forma
permanente (SÁ, 2013, p. 52, grifo nosso).

Antes da consolidação de um curso de caráter permanente, o Curso Permanente de
Arquivo (CPA) – que será abordado mais adiante, o Arquivo Nacional vivenciou uma
fase de execução de cursos avulsos principalmente durante a gestão de José Honório
Rodrigues como diretor (1958-1964). José Honório preocupou-se muito com a
qualificação do profissional técnico do AN, e foi o instituidor do CPA.
Vinte e dois dias após assumir a direção do Arquivo Nacional, José Honório
Rodrigues apresentou um relatório ao ministro da Justiça, Sr. Cyrillo Júnior, publicado
com o título “A Situação do Arquivo Nacional”. Dentre os inúmeros relatos quanto às
condições de organização, material e recursos orçamentários da instituição, o diretor
também indicava a necessidade da instituição promover cursos para capacitação dos
profissionais ali atuantes, afirmando que o arquivista, tanto na esfera pública quanto na
privada, era função “[...] cada vez mais necessária e indispensável” (RODRIGUES,
1959, p. 53).
A partir dessa percepção, José Honório Rodrigues inicia a promoção de cursos
avulsos de arquivo, com o apoio do Departamento Administrativo do Serviço Público
(DASP)4– o primeiro Curso de Arquivos foi iniciado em abril de 1959 e findado em
julho do mesmo ano, tendo no programa “[...] noções e técnica de arquivo, história do
Brasil e disciplinas auxiliares, afora documentação moderna (discos, filmes, etc) e
microfilme” (RODRIGUES, 1959, p. 53). O segundo foi iniciado em 24 de agosto do
citado ano, prevendo-se a participação de professores estrangeiros, oriundos da França e
dos Estados Unidos, apoio adquirido nas embaixadas desses países. Efetivamente, isso
não ocorreu –Theodore Schellenberg, dos Estados Unidos da América, não pode
comparecer, o que se concretizaria no ano seguinte.
A frutífera gestão de Honório Rodrigues também previu, conforme afirmam
Estevão e Fonseca (2010, p.100), a inauguração de uma série editorial, nomeada de
Publicações Técnicas, na qual textos estrangeiros, relevantes para a área dos arquivos,
seriam traduzidos e publicados. Em 1960 ocorreu a visita técnica de Henri Boullier de
Branche (da França) ao AN, como resultado de parcerias internacionais, o qual lecionou
4

Criado a partir do decreto-lei n. 579, de 30 de julho de 1938. Este departamento subordinava-se
diretamente à Presidência da República. Uma de suas competências, conforme o art. 2º do decreto, era
“promover a readaptação e o aperfeiçoamento dos funcionários civis da União” (BRASIL, 1938).
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no Curso de Aperfeiçoamento de Arquivo e coordenou uma equipe na organização do
Inventário Sumário da Secretaria da Marinha.
Henri Boullier de Branche também elaborou, como resultado da sua visita ao AN,
o “Relatório da Situação do Arquivo Nacional do Brasil”, documento no qual faz
considerações acerca da instituição e em especial, sobre a formação de
pessoal,afirmando que:
A formação já dada deve ser considerada como simples começo. De fato, não
é possível, em um ano, formar completamente um bom arquivista. Também é
indispensável que esta formação seja completada por um estágio em
outro país, onde já exista um corpo de técnicos de arquivo formados em
escolas especializadas, e organização em que os estagiários possam encontrar
todas as condições desejadas para aperfeiçoar sua formação (BRANCHE,
1960, p. 17-18, grifo nosso).

Embora José Honório Rodrigues, em 1959, tenha conseguido o adido cultural da
França a concessão anual de duas bolsas de estudo para funcionários estagiarem nos
Archives Nationales, conforme afirmam Estevão e Fonseca (2010, p. 100-101), somente
em 1963 seguiu para a França o primeiro, Regina Alves Vieira, chefe da Seção dos
Ministérios, e em 1965, o segundo, Vilma Schaeffer Correa, chefe do Serviço de
Registro e Assistência.
Os cursos de caráter permanente passam a serem realizados no Arquivo Nacional
a partir de 1960.
Criado no final dos anos 50, o Curso Permanente de Arquivo teve três fases:
a primeira estendendo-se até 1970, quando se instalou a Seção de Cursos do
Arquivo Nacional, a segunda, até o segundo semestre de 1974, quando o
curso foi adaptado à Resolução n.23 do CFE, e a terceira, que foi inaugurada
quando o curso passou a ser ministrado de acordo com o currículo mínimo
fixado e com mandato universitário conferido pela UFRJ (SANTOS, 2008, p.
131).

O Curso Permanente de Arquivos (CPA) estruturava-se do seguinte modo:
Quadro 2 – Currículo do Curso Permanente de Arquivo (1960)
1º Ano – 1º Período
História do Brasil
Organização da Administração Brasileira
Técnica de Arquivo

1º Ano – 2º Período
Arquivos Correntes e Arquivos de Custódia
História do Brasil
História da Organização Administrativa do Brasil

2º Ano – 1º Período
Heráldica e Genealogia
Noções de Paleografia
Organização e Administração de Arquivos
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2º Ano – 2º Período
Documentação Moderna
Historiografia do Brasil
Noções de Diplomática e Notariado
Fonte: Elaboração própria (2016)

Em comparação aos cursos anteriores de Diplomática e do Técnico ministrado
noMHN, é possível perceber que o CPA foi estruturado sob um novo viés, com
conteúdos focalizados nas práticas arquivísticas. Quatro disciplinas, essencialmente
arquivísticas, foram acrescentadas: Técnicas de Arquivo; Arquivos Correntes e
Arquivos de Custódia; Organização e Administração de Arquivos; Documentação
Moderna. As disciplinas de cunho histórico possibilitavam os futuros arquivistas
compreenderem a organização política do Brasil e a sua administração pública. Também
compunham o curso as disciplinas auxiliares da História: Heráldica, Genealogia e
Paleografia. O diferencial do CPA era a passagem de uma formação somente técnica
para uma formação também de caráter analítico, que capacitasse o arquivista para
pensar a sociedade na qual estava atuando.
A admissão ao CPA, conforme apresenta Ferreira (1973, p. 13), exigia do
candidato os seguintes requisitos: ter concluído o curso médio ou ter ingressado no
serviço público mediante concurso ou prova no mínimo de nível médio, ou ser
habilitado em prova seletiva. Quando foi iniciado, o CPA era somente voltado para o
público interno; posteriormente, recebeu alunos externos.
Apesar da nova tentativa, através do CPA, haver apresentado melhor
resultado e desempenho que seus antecessores, o Diretor do Arquivo
Nacional e os defensores da valorização profissional da categoria não
perderam de vista seus ideais primeiros, isto é, elevar o Arquivista ao
mesmo plano dos Bibliotecários e Museólogos, reconhecendo-o como de
nível superior (MAIA, 2006, p. 94).

No caso da Biblioteconomia, a criação do Curso Superior de Biblioteconomia
(CSB) ocorreu por meio do decreto-lei n. 6.440, de 27 de abril de 1944. Já a graduação
em Museologia data de 1951, “[...] por meio de convênio firmado com a Universidade
do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), [pelo qual o curso do
MHN] passou de seu status técnico para status universitário [...]”(TANUS, 2013, p. 79).
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3.2. PROCESSO DE CRIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR EM ARQUIVOLOGIA NO
BRASIL

A década de 1970foi um período marcante para o desenvolvimento e
aprimoramento da formação dos arquivistas brasileiros.De 15 a 20 de outubro de 1972 a
AAB promovia a divulgação do I Congresso Brasileiro de Arquivologia, evento este
divulgado no primeiro número da revista Arquivo & Administração. Nesse congresso
foi discutido a formação dos arquivistas no Brasil e apresentado um projeto5 de
currículo mínimo para a inserção do ensino da Arquivologia no ensino superior. As
matérias propostas para integrarem a formação universitária dos arquivistas eram:
Técnica e Ciência dos Arquivos; História do Brasil; Geografia Geral e Cartografia;
História do Direito e das Instituições Brasileiras e Portuguesas; Notariado; Organização
Administrativa e Constitucional Brasileira; Bibliografia; Genealogia e Heráldica;
Paleografia, Diplomática e Sigilografia; Noções de Estatística; Noções de Contabilidade
Geral e Pública; Francês e Inglês; Conservação de Documentos; Reprodução de
Documentos; Informática.
A estrutura curricular proposta, visava uma formação em, no mínimo, três anos
ou, no máximo, em cinco, conforme se pode ver a seguir.
Quadro 3 – Currículo Mínimo submetido ao Conselho Federal de Educação
1º Ano – 1º Semestre
Arquivo I
História e Historiografia do Brasil
História Moderna e Contemporânea
Português Histórico
Latim
Francês
Inglês
Total no semestre

60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
420 h

1º Ano – 2º Semestre
Arquivo II
História Administrativa e Constitucional Brasileira
Direito Administrativo e Constitucional
Português Histórico
Latim
Francês
Inglês
Total no semestre
5

60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
420 h

Este projeto de currículo mínimo foi elaborado a partir da sugestão dos Professores: Astréa de Moraes e
Castro, Celina Coelho de Jesus, Lourdes Costa e Souza, Maria Luiza Stallard Dannemann e Marilena
Leite Paes. (CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUIVOLOGIA, 1972, 1).
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2º Ano – 1º Semestre
Arquivo II
Notariado
Genealogia, Heráldica, Sigilografia
Paleografia e Diplomática
Geografia Geral
Francês
Inglês
Total no semestre

60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
420 h

2º Ano – 2º Semestre
Arquivo II
Paleografia e Diplomática
Estatística
Noções de Sociologia
Francês
Inglês
Total no semestre

60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
360 h

3º Ano – 1º Semestre
Arquivo II
Paleografia e Diplomática
Noções de Economia
Noções de Contabilidade Geral e Pública
Preservação e Restauração de Documentos
Francês
Inglês
Total no semestre

60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
420 h

3º Ano – 2º Semestre
Arquivo I e II
Técnica de Pesquisa
Reprodução de Documentos
Informática
Francês
Inglês
Total no semestre
Total horas do curso

60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
60 h
360 h
2400 h

Fonte: Adaptado do CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUIVOLOGIA (1, p. 7173,1972).

Este currículo foi aprovado pelo Conselho Federal de Educação em 7 de março de
1972, pelo parecer n.º 212/72, autorizando dessa forma a criação de cursos superiores de
Arquivologia.

3.3. OS PRIMEIROS CURSOS UNIVERSITÁRIOS DE ARQUIVOLOGIA DO
BRASIL: UNIRIO E UFSM

No cenário brasileiro, um novo espaçoparaa formação dearquivistas foi alcançado
na década de 1970: os cursos universitários de Arquivologia.
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A elevação do curso permanente de arquivo ao nível superior concretizou-se
quando em, 28 de setembro de 1973, foi assinado o termo de acordo entre a
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Arquivo Nacional
(MARIZ; SILVA, 2011, p. 336)..

A transferência do CPA como unidade congregada à Federação das Escolas
Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro (FEFIERJ), atual UNIRIO6, somente
ocorreu em 1977, pelo decreto n. 79.329 de 2 de março de 1977 que estipulava:
Art. 1º. Fica transferido para a Federação das Escolas Federais Isoladas do
Estado do Rio de Janeiro - FEFIERJ, como unidade congregada à mesma,
para os efeitos do artigo 7º do Estatuto aprovado pelo Decreto-lei nº 1.028, de
21 de outubro de 1969, o curso permanente de Arquivo, do Arquivo
Nacional do Ministério da Justiça, com a denominação de Curso de
Arquivologia.
Art. 2º. O Arquivo Nacional, mediante a celebração de convênio com a
FEFIERJ, assegurará a permanência do Curso de Arquivologia nas
dependências ocupadas atualmente pelo curso de Arquivo, durante o prazo
necessário à FEFIERJ para dispor de local adequado à sua instalação
(BRASIL, 1977, grifo nosso).

Entretanto, o “curso de Arquivologia da FEFIERJ continuou a ter suas aulas
ministradas no espaço físico do Arquivo Nacional até 1979” (MARIZ; AGUIAR, 2013,
p. 207). A transferência do Curso de Arquivologia, executado no Arquivo Nacional,
para as instalações da UNIRIO, traz:
[...] a sua estrutura didático-pedagógica e alguns professores que atuavam
no curso, além de toda a documentação que constituía o fundo
arquivístico do curso original, integrando-o ao fundo arquivístico da
UNIRIO (MARIZ; SILVA, 2011, p. 334, grifo nosso).

A estrutura curricular vigente na época da transferência do CPA para a UNIRIO
está discriminada a seguir.

Quadro 4 – Currículo em vigor: 2º semestre 1974 - 2º semestre 1978

6

1º Ano – 1º Semestre
Arquivo I
Estudo de Problemas Brasileiros I
Inglês I
Introdução ao Estudo do Direito
Introdução ao Estudo da História I
Introdução à Metodologia Científica I
Educação Física I

60h
60h
60h
60h
60h
60h
30h

Total no semestre

390h

Na época ainda era denominada de Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro
(FEFIERJ). Pela lei n. 6.655, de 5 de junho de 1979, a FEFIERJ é renomeada como Universidade do Rio
de Janeiro (UNIRIO). Em 2003 por intermédio da lei n. 10.750, de 24 de outubro, é denominada como
Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
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1º Ano – 2º Semestre
Arquivo II
Estudo de problemas Bras. II
Inglês II
Introdução ao Estudo da História II
Introdução à Metodologia Científica II
Introdução à Administração
Educação Física II

60h
60h
60h
60h
60h
60h
30h

Total no semestre

390 h

2º Ano – 1º Semestre
Arquivo III
Administração
História do Brasil I
Noções de Estatística
Paleografia e Diplomática I
Notariado I

60h
45h
60h
45h
60h
45h

Total no semestre

315 h

2º Ano – 2º Semestre
Arquivo IV
História do Brasil II
Paleografia e Diplomática II
Notariado II
Documentação
Noções de Contabilidade
História da Historiografia Brasileira I

60h
60h
60h
45h
45h
60h
60 h

Total no semestre

390 h

3º Ano – 1º Semestre
Arquivo V
Paleografia e Diplomática III
História da Historiografia Brasileira II
Introdução à Comunicação
Reprografia
Estágio Supervisionado I

60h
60h
60h
45h
45h
120h

Total no semestre

390 h

3º Ano – 2º Semestre
Arquivo VI
Estágio Supervisionado II

120h
120h

Total no semestre
Total horas do curso

240 h
2400 h

Fonte: Adaptado de MARIZ e AGUIAR (2013, p. 211).

Pode-se observar na estrutura curricular vigente na época da transferência do
curso uma preocupação interdisciplinar. Áreas de estudo como Direito, Administração,
Estatística e Comunicação ganharam espaço no novo currículo dos profissionais
arquivistas. O fomento à pesquisa científica foi inserido por intermédio da disciplina
Introdução à Metodologia Científica, disposta em dois semestres. As matérias de cunho
histórico foram ampliadas– além do estudo da história do Brasil, visavama análise
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crítica situação brasileira no tocante aos problemas existentes na sociedade e a
historiografia nacional.
Em 10 de agosto de 1976, pelo parecer nº 179/76, do Conselho de Ensino
Pesquisa e Extensão Universidade de Santa Maria (UFSM), foicriada na Universidade
de Santa Maria (UFSM) a segunda graduação em Arquivologia do país, o primeiro
curso universitário de Arquivologia criado numa universidade. A publicização desse
acontecimento para a comunidade profissional ocorreu durante o 3º Congresso
Brasileiro de Arquivologia, realizado no Rio de Janeiro, entre 17 e 22 de outubro, por
comunicação da professora Darcila de La Canal Castelan.
O novo curso universitário contava com a carga horária de 2.235 horas,
integralizadas em seis ou doze semestres (período máximo. O curso começou a
funcionar em 18 de abril de 1977, tendo o Prof. José Pedro Pinto Esposel proferido a
aula inaugural.

3.4. O TERCEIRO CURSO UNIVERSITÁRIO DE ARQUIVOLOGIA: UFF
A gênese do curso de Arquivologiada UFF ocorre no contexto do Departamento
de Documentação (GDO), atual Departamento de Ciência da Informação 7 (GCI), que à
época dispunha apenas do curso de Biblioteconomia e Documentação.
Por meio da portaria n. 139 de 1º de setembro de 1976, o reitor da universidade,
Geraldo Sebastião Tavares Cardoso, criou uma comissão que analisou a viabilidade de
se criar a graduação em Arquivologia na instituição.Integravam-naos seguintes
professores: Adolpho Roberto Brum, Delba Guarini Lemos, Dyrse Barreto Taveira,
Eneida Pontes Vieira, José Pedro Pinto Esposel8 e Marlene Mendes.“Nesse estudo,
foram levantados, entre outros, dados relativos a natureza e à necessidade social do
curso, levando em conta o distrito geoeducacional, o mercado de trabalho e a
capacidade da rede de ensino superior” (TAVEIRA;ESPOSEL, 1981, p.12).
A história é brevemente recuperada assim:
Em 1977, o Departamento de Documentação encaminhou o relatório sobre a
criação do curso de Arquivologia na Universidade Federal Fluminense (UFF,
processo 21.272, 16 dez. 1977), aprovado pelo Conselho do Centro de
Estudos Gerais em reunião em janeiro de 1978 e pelo Conselho de Ensino e
Pesquisa (CEP) em reunião em junho de 1978 (UFF, Conselho de Ensino e
7

“A partir de 2000 , ele passou a ser denominado Departamento de Ciência da Informação”
(RODRIGUES; FIGUEIREDO, 2011, p. 412).
8
Foi chefe do arquivo do Banco Central ,um dos importantes profissionais atuantes na institucionalização
da Arquivologia no Brasil, conforme apresenta SANTOS (2008). Atuou também como professor adjunto
e vice-coordenador do curso de Arquivologia da UFF.
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Pesquisa, Resolução 73, 28 jun. 1978, que cria o curso de graduação em
Arquivologia(RODRIGUES; FIGUEIREDO, 2011, p.415).

Tratava-se do segundo curso de Arquivologia noestado do Rio de Janeiro. Importa
chamar a atenção que, além dos motivos apontados pela comissão universitária que
advogou sua criação, Niterói é muito próxima da cidade do Rio de Janeiro, já então
capital do estado, onde se localiza a sede do Arquivo Nacional, e que se caracterizou
como sede de diversos órgãos públicos federais e por área de intensa atividade
financeira, comercial e industrial. Esse fator pode ter sido importante para a criação de
mais um curso universitário de Arquivologia na mesma unidade da Federação.
As atividades da graduação em Arquivologia da UFF são iniciadas em 1979.
Ofereciam créditos ao curso de graduação em Arquivologia o Departamento
de Documentação (GDO), responsável pelo maior número de créditos; o
Departamento de História (GHT); o Departamento de Direito Público (SDB);
de Matemática Aplicada (GMA) o Departamento de Administração )SAD); o
Departamento de Filosofia e Psicologia (GFP); o Departamento de
Linguística e Filologia (GLF); o Departamento de Ciências Sociais (GCS) e o
Departamento de Computação (GMC) (RODRIGUES; FIGUEIREDO, 2011,
p. 417).

A estrutura curricular se dividia em dois ciclos obrigatórios, o básico e o
profissional, além de serem disponibilizadas disciplinas de natureza optativa:

Quadro 5 – Primeiro Currículo da Graduação em Arquivologia da UFF
1. Disciplinas Obrigatórias
1.1 Ciclo Básico
Introdução à Arquivologia
Introdução ao Estudo do Direito
Introdução ao Estudo da História
Noções de Contabilidade
Estatística
Introdução à Documentação
Introdução à Administração
Introdução à Comunicação
Organização e Métodos
Introdução ao Computador
Introdução à Classificação
Língua Portuguesa
Língua Inglesa
1.2.Ciclo Profissional
Arquivos Correntes e Intermediários
Arquivos Permanentes
Arquivos Especiais
Microfilmagem Aplicada aos Arquivos
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Recursos Humanos e Materiais
Arquivos Médicos
Arquivos de Estabelecimentos Escolares
Documentação
Paleografia
Diplomática
Dinâmica de Grupo de Relações Humanas
História do Brasil
História Regional do Brasil
Metodologia da Pesquisa Documentária
Direito Notarial
Meios de Reprodução de Documentos
Conservação e Restauração de Documentos
2. Disciplinas Optativas
Metodologia e Técnica de Pesquisa
Métodos e Técnicas de Pesquisa
Introdução à Sociologia
Introdução à Fotografia
Introdução à Filosofia
Língua Francesa
Fonte:Elaboração própria baseado emTAVEIRA; ESPOSEL (1981, p. 13-15).

Complementavam este currículo o estágio supervisionado, a Educação Física e a
Educação Moral e Cívica, ministradas, as duas últimas, sob a forma de prática
desportiva, além de Estudos de Problemas Brasileiros9.
Esse currículo explorava a interdisciplinaridade, principalmente com o Direito, a
História, a Administração, a Sociologia e a Filosofia. Disponibilizava cinco disciplinas
fundamentalmente arquivísticas: a Introdução à Arquivologia, Arquivos correntes e
intermediários, Arquivos permanentes e a Microfilmagem aplicada aos Arquivos.
O pioneirismo da UFF em relação ao ensino da Arquivologia, verifica-se com a
criação do primeiro curso de pós-graduação (lato sensu) em Arquivologia do país,
inaugurado em 1983. O curso de aperfeiçoamento técnico e didático em Arquivologia
da UFF foi coordenado por José Pedro Pinto Esposel, com a colaboração de Clarice
Muhlethaler de Souza Farias (RODRIGUES; FIGUEIREDO, 2011, p. 433).
Em 1984 o curso foi reeditado,
[...] e o terceiro foi em 1986, denominado Planejamento, organização e
direção de arquivos, também sob a coordenação de José Pedro Pinto Esposel,
contando naquele momento com a colaboração de Rosa Inês de Novais
Cordeiro (RODRIGUES; FIGUEIREDO, 2011, p. 33).

A última oferta de pós-graduação lato sensu na UFF foi em 2008, edição realizada
em parceria com o AN.
9

ESPOSEL, 1981, p. 13 apud RODRIGUES; FIGUEIREDO, 2011, p. 418.
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4 ANÁLISE DOS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE ARQUIVOLOGIA DA
UNIRIO E DA UFF
4.1. OS ATUAIS PROJETOS POLÍTICO PEDAGÓGICO DA UNIRIO E UFF PARA
AS GRADUAÇÕES DE ARQUIVOLOGIA

A estrutura hierárquica na qual as coordenações das graduações em Arquivologia
estão dispostas em cada universidade diz um pouco sobre qual a perspectiva de
formação é buscada. Na UNIRIO, a Escola10 de Arquivologia integra o Centro11 de
Ciências Humanas e Sociais, enquanto na UFF, a Coordenação de Arquivologia (GGA)
integra, junto com a Coordenação de Biblioteconomia e Documentação (GGB), o
Departamento12 de Ciência da Informação (GCI) do Instituto13 de Artes e Comunicação
Social (IACS).
Sabe-se que essas configurações acadêmico-institucionais não são neutras,
elas, de fato, representam uma relação histórica e uma relação de poder-saber
e interesses, que se estabelece entre as partes envolvidas. A diversidade de
vínculos desses cursos de Arquivologia é algo desejável, desde que sejam
respeitadas as suas especificidades. (TANUS e ARAÚJO, 2013, p. 98, grifo
nosso).

O atual projeto político pedagógico da UNIRIO data de 2006. Porém, para se
chegar à constituição deste projeto, várias reuniões acerca de uma nova proposta
curricular ocorreram “[...] a partir de 1997 até 1999, com uma lacuna de interrupção de
três anos, sendo retomado [o projeto] em 2003 e concluído, em primeira versão, em
2005 e revisitado em 2006 [...]” (UNIRIO, 2006). A elaboração deste novo projeto
justificou-se pela necessidade de adequar a formação do arquivista às novas demandas
do mercado de trabalho e aos novos paradigmas da área:
Com isso, é que se começou a pensar e a construir um novo currículo para o
curso de Arquivologia que atendesse não apenas à formação de um
profissional voltado para a competência técnica para este mercado de
trabalho, mas além disso, um profissional que alie técnica à reflexão crítica,
um profissional que reflita sobre o processo de construção dessa nova
sociedade brasileira inserida neste mundo em transformação e que reflita
sobre este novo mercado de trabalho que se delineia, como também, sobre o
seu papel profissional no contexto sócio-econômico-cultural, conseguindo
lidar com a realidade e sendo capaz de perceber as questões contemporâneas,
frutos de um processo histórico-social. (UNIRIO, 2006, p.5).

10

Estabelecimento de ensino coletivo, público ou particular (AULETE DIGITAL, 2016).
Local, ger. provido de instalações e equipamentos adequados, em que pessoas se reúnem para realizar
certas atividades ou funções específicas (centro esportivo; centro cirúrgico; centro comercial) (AULETE
DIGITAL, 2016).
12
Nas universidades ou institutos, cada uma das divisões que agrupa disciplinas de um determinado saber
(AULETE DIGITAL, 2016).
13
Nome que se dá a certos estabelecimentos de ensino médio e superior (AULETE DIGITAL, 2016).
11
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A estruturação do currículo da Escola de Arquivologia da UNIRIO, conforme é
explicitado em seu projeto político pedagógico, possui duas linhas curriculares básicas e
complementares: 1. Arquivística, Cultura, Memória e Educação; 2. Arquivística,
Conhecimento, Tecnologia e Informação;
O que deve ser ressaltado é que as linhas curriculares fundamentam os
núcleos de formação (geral e acadêmico-científico-cultural) existentes na
organização do currículo do Curso de Arquivologia e estão intimamente
articulados entre si formando o eixo articulador dessa formação. (UNIRIO,
2006, p.14).

O atual projeto político pedagógico da UFF estruturou-se a partir de setembro de
2001 quando “[...] foram iniciadas reuniões para discussão da proposta de reforma
curricular que desde 2007 definem os parâmetros dos atuais projetos políticos
pedagógicos

vigentes

para

os

cursos

de

Arquivologia

e

Biblioteconomia”

(RODRIGUES; FIGUEIREDO, 2011, p. 421-422). Diferentemente da UNIRIO, o
currículo do curso de Arquivologia da UFF possui um vínculo com o currículo do curso
de Biblioteconomia, que visa explorar a interdisciplinaridade entre as áreas. Ambos os
cursos estão subordinados ao Departamento de Ciência da Informação (GCI). “A
articulação entre os cursos decorre dos princípios de interdisciplinaridade e integração
que fundamentam as políticas institucionais da Universidade Federal Fluminense”
(RODRIGUES, FIGUEIREDO, 2011, p. 422).
A atual formação dos arquivistas preconizada pelo Departamento de Ciência da
Informação da UFF delineia um currículo composto de três núcleos de formação
compostos por disciplinas obrigatórias, sendo eles: 1. Núcleo de formação geral; 2.
Núcleo de formação Específica; 3. Núcleo de formação complementar.
4.2.

AS REFORMAS CURRICULARES ANTERIORES
ARQUIVOLOGIA DA UNIRIO E DA UFF

DO

CURSO

DE

As mudanças curriculares do curso de Arquivologia na UNIRIO ocorreram desde
que o Curso de Arquivologia foi transferido do AN para as instalações da UNIRIO.
Abaixo podem ser observadas as mudanças ocorridas na estrutura curricular:
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Quadro 6 – Mudanças curriculares do Curso de Arquivologia da UNIRIO
(1979 - 2012)
1979

a) Alteração em relação às cargas horárias de algumas disciplinas;
b) Inclusão da disciplina Reprografia II;

1984

a) A disciplina Notariado foi reduzida para somente uma;
b) A disciplina Paleografia e Diplomática foi desmembrada, sendo a
Diplomática ministrada em um período e Paleografia em dois;
c) Alteração de alguns nomes de disciplinas:
- Introdução ao Estudo do Direito para Histórias das Instituições
Jurídicas;
- Arquivo V para Conservação e Preservação de Documentos;
- Arquivo VI para Métodos e Técnicas da Pesquisa Arquivística;
d) Exclusão da disciplina História da Historiografia Brasileira;
e) Inclusão das disciplinas:
- Arquivos Contábeis;
- Arquivos Especiais;
- Estágio Supervisionado;

1991

a) Acréscimo de mais um ano para a conclusão da graduação em
Arquivologia;
b) Implementação de disciplinas de características de pesquisa:
- Monografia I e II;
- Organização Prática de Arquivo I e II;
c) A carga-horária do curso passou de 1.160h para 2.830h;

1996

a) A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional permitiu a
remodelação da grade curricular de Arquivologia, tornando-a
menos rígida;

2007

a) Ampliação das interações interdisciplinares entre a Arquivologia e
a Informática, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Linguística
e Administração;

2012

a) Alteração de algumas disciplinas obrigatórias para o status de
optativas;
b) Criação de três novas disciplinas específicas da área da
Arquivologia;
c) Inclusão de disciplinas optativas oriundas dos cursos de
Biblioteconomia e Museologia;
Fonte: Autoria própria com base em MARIZ; AGUIAR (2013).
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Verifica-se no currículo da UNIRIO, ao longo dos anos, uma aproximação entre a
Arquivologia e outras áreas do saber, dentre elas: a História, a Biblioteconomia, a
Museologia, a Administração, Linguística e Ciência da Informação. O currículo explora
a interdisciplinaridade por meio da inclusão de disciplinas optativas pertencentes à essas
áreas.
As mudanças curriculares da graduação em Arquivologia na UFF iniciaram-se a
partir

de

1983.

Essas

alterações

curriculares

abrangeram

carga-horária,

substituição/inclusão/exclusão de disciplinas e novas perspectivas de formação visando
à exploração da interdisciplinaridade entre a Arquivologia e a Biblioteconomia,
conforme o novo currículo apresentado em 2007.

Quadro 7 – Mudanças Curriculares do Curso de Arquivologia da UFF (1983 –
2007)
1983

a) Primeiro ajuste curricular;
b) Substituição de duas disciplinas:
- Introdução ao Estudo do Direito por Introdução ao Direito;
- Língua Inglesa por Língua Estrangeira Instrumental;
c) Retirada
das
disciplinas
Arquivos
em
Estabelecimentos
Escolares;Metodologia e Técnicas de Pesquisa; Língua Francesa;
d) Redução da carga horária de 2.985 para 2.865 horas;
e) Manutenção o mesmo número de créditos, 170;

1985

a) Segundo ajuste curricular;
b) Resultado do 1 Encontro de Arquivologia da UFF;

1987

a) Nova reestruturação curricular;
b) As habilitações do ciclo profissional em Arquivos Médicos, Arquivos
Escolares e Arquivos Empresariais, passaram a constar como
disciplinas optativas;

1993

a) O cumprimento do ciclo básico era cumprido em 1.125 horas e 73
créditos e o ciclo profissional em 1.665 horas e 91 créditos;
b) Passou a ser exigida 120 horas e 8 créditos de disciplinas optativas e
120 horas e 8 créditos para disciplinas eletivas;
c) Integralização total do currículo em 3.030 horas e 180 créditos,
composta de: mínimo de 7 semestres; média de 8 semestres; máxima
de 16 semestres;
d) O estágio supervisionado passou a constar como disciplina, comcargahorária de 225 horas;
e) A habilitação em Arquivos Médicos foi substituída por um Trabalho de
Conclusão de Curso, elaborado em dois semestres e com tema livre
dentro da área da Arquivologia;
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2007

a) Implementação de uma nova estrutura curricular para a Graduação em
Arquivologia com núcleo comum, núcleo de formação específica e
núcleo de formação complementar (disciplinas optativas e atividades
complementares);
b) As atividades acadêmicas complementares abrangem:
- Projeto de Iniciação Científica (60h);
- Projeto de Extensão (60h);
- Monitoria: iniciação à docência (60h);
- Estágio Supervisionado (120h);
- Eventos acadêmicos profissionais (60h);
- Disciplinas eletivas (60h);
c) A integralização do currículo ocorre num total de 2.660 horas, sendo
1.950 horas de disciplinas obrigatórias do núcleo comum, 320 horas de
disciplinas do núcleo de formação complementar, 150 horas de
disciplinas optativas e 240 horas de atividades complementares;
Fonte:Autoria própria com base em RODRIGUES; FIGUEIREDO (2011, p. 418-429).

4.3.

A ATUAL CONFIGURAÇÃO CURRICULAR
ARQUIVOLOGIA DA UNIRIO E UFF

DOS

CURSOS

DE

Após todas as alterações curriculares ocorridas no decorrer da história da
graduação em Arquivologia da UNIRIO, atualmente o currículo se estrutura com os
seguintes itens e cargas horárias:

Quadro 8– Síntese da estrutura do currículo do curso da UNIRIO.

Componentes curriculares
Carga horária
Disciplinas obrigatórias
840h
Disciplinas optativas (carga horária
840h
mínima exigida)
Estágio curricular supervisionado
360h
Trabalho de conclusão de curso
180h
(monografia)
Atividades complementares
180h
Total
2.400h
Tempo para integralização da graduação
Mínima: 8períodos
Máxima: 12 períodos
Fonte: Adaptado de MARIZ e SILVA (2011, p. 347).

No caso da UFF, a resolução n. 297, de 29 de novembro de 2006, estipula que:
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Quadro 9– Síntese da estrutura do currículo do curso da UFF.

Componentes curriculares
Disciplinas obrigatórias
- Abarca o trabalho de conclusão de curso
previsto com 120hs por meio das
disciplinas TCC 1 e TCC 2.

Carga horária

2.300h

Disciplinas optativas (carga horária
120h
mínima exigida)
Atividades complementares
240h
Total
2.660h
Tempo para integralização da graduação
Mínima: 7 períodos
Média: 8 períodos
Máxima: 16 períodos
Fonte: Elaboração própria (2016)

As atividades complementares previstas pelo projeto político pedagógico da UFF
são:
Quadro 10 – Lista de atividades complementares para a graduação em
Arquivologia da UFF
Atividades Complementares
Projeto de pesquisa
Projeto de extensão
Monitoria
Estágio supervisionado
Eventos acadêmicos profissionais
Disciplinas não integrantes do curso

Carga horária
60h
60h
60h
120h
60h
60h

Fonte: Elaboração própria com base na resolução n. 297 de 29/11/2006.

4.4. ANÁLISE COMPARATIVA DOS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE
ARQUIVOLOGIA DA UNIRIO E DA UFF
A metodologia utilizada para análise dos currículos dos cursos de Arquivologia
das universidades UNIRIO e UFF foi apresentada pelos professores da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), Leonardo Ribeiro Negreiros, Welder Antônio Silva e
Cíntia Aparecida Chagas Arreguy, na IV Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em
Arquivologia (REPARQ), realizada de 3 a 6 de agosto de 2015 na Universidade Federal
da Paraíba (UFPB). A aplicação desta metodologia visava possibilitar um diagnóstico
dos currículos dos cursos de Arquivologia brasileiros, assim como sua análise, avaliação
e possível reestruturação.
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Neste trabalho pretendemos apenas analisar os currículos dos cursos de
Arquivologia da UNIRIO e UFF. A metodologia consiste em quatro fases, porém para a
realização desta pesquisa, foram utilizadas apenas as duas primeiras. São elas:

a) Fase 1: construção da base metodológica
Os três professores da UFMG reuniram um grupo de professores para que
elaborassem um brainstorm com o intuito de gerar um mapa conceitual com
as competências necessárias para a formação do profissional arquivista. Nesse
mapa conceitual foram elaboradas dez categorias que abarcam as disciplinas
que

devem

constar

nos

currículos

dos

cursos

de

Arquivologia:
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.Figura 1 – Mapa Conceitual – Categorias das disciplinas necessárias à formação do profissional arquivista

Fonte: NEGREIROS; SILVA; ARREGUY (2015).
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Durante o brainstorm da fase 1, o grupo de professores também elaborou uma lista de
possíveis áreas com as quais a Arquivologia poderia explorar a interdisciplinaridade:
Figura 2 – Relações interdisciplinares previstas

Fonte: NEGREIROS; SILVA; ARREGUY (2015).

b) Fase 2: análise dos currículos
Segundo NEGREIROS; SILVA; ARREGUY (2015), nesta fase ocorre à análise das
disciplinas que compõem os currículos das universidades, que nesta pesquisa são
UNIRIO e UFF. A análise ocorre pelo nome da disciplina, caso não seja possível
categorizá-la, recorre-se à ementa. Essa análise das disciplinas é estruturada por
meio da seguinte tabela:
Figura 3 – Estrutura da tabela de análise de disciplinas

Fonte: NEGREIROS; SILVA; ARREGUY (2015).

Nesta pesquisa foram analisadas as disciplinas obrigatórias dos currículos atuais de
ambas as universidades. Os currículos atuais estão estruturados conforme os apêndices 1 e 2.
Aplicando a metodologia da fase 2 – Análise de currículo, na qual cada disciplina é analisada
isoladamente (vide Anexos 4 e 5), temos as seguintes informações acerca dos currículos dos
cursos de Arquivologia da UNIRIO e UFF:
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Gráfico 1 – Distribuição de disciplinas obrigatórias por categorias e relações
interdisciplinares (UNIRIO)

Conjunto Conceitual X
Disciplinas Obrigatórias
Arquivologia
Gestão de Documentos
Gestão de Documentos Eletrônicos
Arquivo Permanente
Conservação/Preservação/Restauração
História - RI (2)
Ciências Sociais - RI (8)
Diplomática - RI (10)

5%

5%

5%
5%

38%

14%

4%
24%

Fonte: Elaboração própria com base na metodologia de NEGREIROS, SILVA; ARREGUY
(2015).
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Gráfico 2 – Distribuição de disciplinas obrigatórias por categorias e relações
interdisciplinares (UFF)

Conjunto Conceitual X
Disciplinas Obrigatórias
Arquivologia

O Profissional de Arquivologia

Arquivo/Documento/Informação

Gestão de Documentos

Gestão de Documentos Eletrônicos

Arquivo Permanente

Conservação/Preservação/Restauração

Planejamento e Projetos

Legislação Arquivística

Ciência da Informação - RI (1)

História - RI (2)

Ciência da Computação - RI (4)

Contabilidade - RI (5)

Biblioteconomia - RI (6)

Ciências Sociais - RI (8)

Comunicação - RI (9)

Diplomática - RI (10)

Direito - RI (12)

2%
5%

16%

5%
5%

2%
2%

14%
11%

2%

5%
7%
2%

11%

5%
2%

2%

2%

Fonte: Elaboração própria com base na metodologia de NEGREIROS, SILVA; ARREGUY
(2015).

Pode-se observar que dentre as dez categorias do mapa conceitual idealizado por
NEGREIROS, SILVA; ARREGUY (2015) há uma variação da presença delas em cada um
dos currículos. No caso da UNIRIO evidenciam-se seis disciplinas específicas e três casos de

48

disciplinas com relação de interdisciplinaridade com as seguintes áreas: Ciências Sociais,
História e Diplomática.
Gráfico 3 – Distribuição específicas (Arquivologia) X Relação Interdisciplinar na
UNIRIO

Disciplinas Específicas (Arquivologia) X
Relação Interdisciplinar
Específico

Interdisciplinar

14%

86%

Fonte: Elaboração própria com base na metodologia de NEGREIROS, SILVA; ARREGUY
(2015).

Os casos de interdisciplinaridades evidenciados por meio do Gráfico 1 revelam que a
interdisciplinaridade explorada no currículo da UNIRIO, por intermédio das disciplinas
obrigatórias, é de 14% do total das mesmas que compõem esta grade curricular. O que chama
a atenção é que dentre as áreas de interdisciplinaridade, a Ciência da Informação não aparece,
embora haja uma evidente aproximação teórica desta com a Arquivologia – o próprio
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em sua
classificação das áreas do conhecimento, subordina a Arquivologia, juntamente com a Teoria
da Informação e a Biblioteconomia, à CI.
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No caso da UFF, pode-se observar uma ênfase na interdisciplinaridade por meio das
disciplinas obrigatórias da grade curricular. Esta interdisciplinaridade compõe um pouco mais
da metade (52%) das disciplinas analisadas. Essa interdisciplinaridade privilegia a
Biblioteconomia (14%), a área de conhecimento mais presente no currículo, seguida pela
Ciência da Informação (11%).
Gráfico 4 – Distribuição específicas (Arquivologia) X Relação Interdisciplinar na
UFF

Disciplinas Específicas (Arquivologia) X
Relação Interdisciplinar
Específico

Interdisciplinar

48%
52%

Fonte: Elaboração própria com base na metodologia de NEGREIROS, SILVA; ARREGUY (2015).

Contrastando com a perspectiva formativa da UFF, o currículo da UNIRIO possibilita a
exploração da interdisciplinaridade entre a Arquivologia e a Ciência da Informação por
intermédio de disciplinas optativas, por exemplo, Arquivologia e Ciência da Informação
(60h), Introdução à Ciência da Informação (60h) e Técnicas de Recuperação e Disseminação
da Informação (60h).
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Sabe-se que a UNIRIO estruturou o currículo para a formação de arquivistas com 840h
de disciplinas obrigatórias e 840h disciplinas optativas. Sendo assim, cabe ao aluno de
Arquivologia escolher quais disciplinas optativas irão complementar sua formação. Dentre as
disciplinas optativas ofertadas pela Escola de Arquivologia da UNIRIO a interdisciplinaridade
é bem mais explorada do que nas disciplinas obrigatórias. Cabe ressaltar as três disciplinas:
Estágio Supervisionado I (4º período), Estágio Supervisionado II (5º período) e Estágio
Supervisionado III (6º período), cada qual com 120h de carga horária prática. Esta
preocupação da UNIRIO em estruturar seu currículo de Arquivologia com três cadeiras de
estágio é bastante interessante, uma vez que para o graduando se formar é obrigado cumprilas, o que lhe garante no final da graduação – pelo menos – 360h de experiências profissionais
como estagiário de Arquivologia. Caso o estágio possua a carga horária semanal de 20h, o
aluno integralizará os três estágios supervisionados em 4 meses e meio. Se o estágio possuir a
carga horária semanal de 30h, essa integralização ocorrerá em três meses.
Na

perspectiva

de

formação

de

arquivistas

da

UFF,

a

exploração

da

interdisciplinaridade por intermédio das disciplinas obrigatórias traz uma visão holística para
o futuro arquivista, uma vez que poderá compreender não somente as bases balizadoras da
Arquivologia, mas também em especial da Biblioteconomia e Ciência da Informação, por
exemplo, no que tange as aproximações e distanciamentos teóricos e práticos entre as áreas ao
longo dos anos. O parecer CNE/CES n. 492, de 3 de abril de 2001 que aprova as Diretrizes
Curriculares Nacionais dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais Antropologia, Ciência Política e Sociologia, Comunicação Social, Filosofia, Geografia,
História, Letras, Museologia e Serviço Social, não evidencia a necessidade de explorar a
interdisciplinaridade que circunda a Arquivologia e outras áreas do conhecimento, porém
dispõe, na primeira competência geral, que um arquivista precisa saber “identificar as
fronteiras que demarcam o respectivo campo de conhecimento” (BRASIL, 2001), no caso a
Arquivologia. Diferentemente da UNIRIO, a única disciplina de Estágio Supervisionado no
currículo da UFF, possui a carga horária de 120h. Sendo assim, o graduando integraliza essa
carga horária em um mês e meio – se realizada num estágio com carga horária semanal de 20h
– e em um mês – se realizada num estágio com carga horária semanal de 30h.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho objetivou compreender as diferenças de formação das graduações em
Arquivologia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e na
Universidade Federal Fluminense (UFF). Tal questão surgiu devido ambas as universidades
estarem alocadas no mesmo estado, mas possuírem diferentes perspectivas de capacitação
profissional na formação de arquivistas. Para tal, foi analisada a trajetória do ensino da
Arquivologia, desde sua gênese no Arquivo Nacional em 1911 – com a criação do Curso de
Diplomática – até a elevação do Curso Permanente de Arquivo (curso de caráter regular
criado em 1959 e vinculado ao Arquivo Nacional) ao status de Curso Superior de Arquivo,
em 1973, o qual foi, posteriormente, absorvido pela UNIRIO.
Com o surgimento, em 1977, do primeiro curso de graduação em Arquivologia
lecionado numa universidade, a formação tecnicista na capacitação dos profissionais
arquivistas permaneceu, uma vez que a estrutura curricular do CPA foi mantida. Porém o
curso passou a ter um viés mais científico, dada a adição de novos componentes curriculares,
como os Estágios Supervisionados I e II, compostos de 120h cada, e o incentivo à pesquisa
científica, por meio das disciplinas Introdução à Metodologia Científica I e II, cada qual com
60h.
No decorrer das mudanças do currículo da UNIRIO, houve a supressão das disciplinas
obrigatórias que abarcavam o ensino da História e da Paleografia, embora tais disciplinas
permaneçam, atualmente, como optativas. O currículo da graduação em Arquivologia da
UNIRIO não estabeleceu a exploração da interdisciplinaridade nas disciplinas obrigatórias.
Esta possibilidade de ampliação do conhecimento sobre a relação da Arquivologia com outras
áreas é possibilitada por meio de disciplinas optativas.
O viés científico deste currículo se expandiu ainda mais, conta atualmente com três
disciplinas de estágio supervisionado, cada uma com 120h, o que totaliza 360h. As disciplinas
de metodologia e pesquisa científica também estão atualmente mais numerosas, totalizando
cinco de natureza obrigatória: Metodologia da Pesquisa Arquivística, Pesquisa em
Arquivística, Construção do Pensamento Arquivístico, TCC I e TCC II. Além disso, um
diferencial deste currículo é a disciplina obrigatória Organização Prática de Arquivos, um
laboratório que visa munir o graduando de senso crítico capaz de desenvolver critérios
metodológicos aplicáveis às possíveis situações recorrentes nos arquivos.
A ausência no currículo de Arquivologia da UNIRIO de disciplinas obrigatórias
exploradoras da interdisciplinaridade da Arquivologia com outras áreas do conhecimento
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limita a visão do futuro arquivista, caso ele - quando estudante de graduação – não curse as
disciplinas optativas que abordam esta temática. Cabe ao arquivista, como um integrante da
numerosa lista dos ditos profissionais da informação, não se ver isolado como profissional,
mas compreender seu papel para além dos arquivos, interagindo profissionalmente com outros
especialistas. A atual perspectiva do currículo da UNIRIO evidencia uma capacitação mais
tradicional.
Já a atual perspectiva da graduação em Arquivologia da UFF está relacionada à sua
própria gênese. Desde o começo houve o tronco comum entre a graduação em Arquivologia e
a em Biblioteconomia e Documentação. Por esse motivo, mais de 50% da carga horária,
disposta em disciplinas obrigatórias no currículo, visa explorar a interdisciplinaridade, em
especial com a Biblioteconomia. Este viés de formação possibilita aos graduandos, tanto do
curso de Arquivologia quanto de Biblioteconomia e Documentação, a obtenção de uma dupla
formação, por intermédio da revinculação.
Assim como o currículo da UNIRIO, a UFF suprimiu disciplinas que abarcam o ensino
da História e da Paleografia, porém diferentemente da UNIRIO, destas cadeiras apenas
disciplinas ligadas à História podem ser estudadas como disciplinas optativas. A cadeira de
Paleografia não é disponibilizada nem como obrigatória, nem como optativa. O viés científico
na formação de arquivistas também se expandiu no currículo da UFF, atualmente há quatro
cadeiras com esse caráter: Metodologia da Pesquisa I, Metodologia da Pesquisa II, TCC i e
TCC II.
Além da aproximação teórica da Arquivologia com a Biblioteconomia, o currículo da
UFF traz a exploração teórica e prática da interdisciplinaridade da Arquivologia com a
Ciência da Informação por intermédio, por exemplo, de disciplinas como Fundamentos
Teóricos da Informação I e II, Representação da Informação e Laboratório de Linguagem
Documentária Verbal I. A atual configuração do currículo da UFF evidencia a preocupação
em capacitar profissionalmente os futuros arquivistas com mais ênfase na gestão de
documentos, sendo menos voltado para o tratamento de arquivos permanentes.
Embora o objetivo central desta pesquisa não seja propor a reformulação dos currículos
das universidades analisadas, cabe apontar a necessidade de serem oferecidas disciplinas de
cunho mais prático, por exemplo, laboratórios de classificação arquivística e avaliação de
documentos de arquivo, uma vez que a Arquivologia é uma Ciência Social Aplicada. A
possibilidade do aluno aprender dentro da universidade o fazer arquivístico junto com seus
professores, aliado às experiências adquiridas durante a realização das disciplinas Estágio
Supervisionado e, possivelmente, estágios não obrigatórios, capacitaria melhor os futuros
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arquivistas. As universidades também devem atentar para o equilíbrio da formação dos seus
alunos de Arquivologia durante a graduação, de forma que possam estar preparados para o
trabalho – de forma eficiente – na gestão de documentos e no tratamento de arquivos
permanentes.
Conclui-se que a distinção na perspectiva de formação de graduados em Arquivologia
no Estado do Rio de Janeiro não é um fato negativo, pelo contrário, traz a possibilidade de
inovação e o constante desenvolvimento. A base teórica, o essencial para se capacitar
profissionalmente um arquivista é, obrigatoriamente, lecionada em ambos os cursos de
graduação, já que todas as universidades devem seguir as mesmas diretrizes. O que se
modifica, com o aval da LDB, é a possibilidade do estudante complementar a formação
acadêmica com disciplinas optativas provenientes de outros cursos. Essa diversidade
formativa fornece ao estudante carioca de Arquivologia a possibilidade de escolher a
perspectiva de formação profissional que mais lhe agrada. Evidencia-se que esta escolha deva
ocorrer, previamente, no momento da escolha do curso, logo após a conclusão do ensino
médio. Mas se o estudante só se interessar por uma mudança de perspectiva de formação
tardiamente, ou seja, após iniciar os estudos da Arquivologia em uma das duas universidades,
tem a possibilidade de realizar a transferência interinstitucional. Sendo assim, continuará
capacitando-se como arquivista mas a partir de uma diferente perspectiva formativa.
Além disso, os graduandos podem expandir ainda mais sua formação acadêmica com as
chamadas disciplinas isoladas. É a capacidade de um estudante de graduação de uma
universidade estudar disciplinas do mesmo curso de graduação em outra universidade.
Levando-se em conta a proximidade geográfica da UNIRIO e UFF, pode-se concluir que esta
diversidade beneficia muito os estudantes de Arquivologia do estado do Rio de Janeiro.
Cabe ressaltar que os currículos não são estáticos, e sim dinâmicos, mudando no tempo
e no espaço. Dessa forma, certamente sofrerão novas alterações, visando o aprimoramento da
formação dos futuros arquivistas e sua melhor adequação às necessidades sociais.
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APÊNDICE I - Disciplinas obrigatórias que compõe o atual currículo da graduação em Arquivologia da UNIRIO

Período
Recomendado

Código

1º

HEA0028

1º

HEA0039

2º

HEA0055

2º

HEA0029

3º

HEA0031

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)
Disciplina
Carga Horária
Ementa
Nome
CHT CHP CT
Origem e conceito. Estudo e evolução da
Arquivologia.
Ciclo
Vital
dos
documentos. Princípios da Arquivística. A
atuação profissional do arquivista em
Introdução à Arquivologia
60
0
60
instituições públicas e privadas. A
informação, a documentação e o
conhecimento. A interdisciplinaridade em
Arquivologia.
Bases filosóficas para o pensamento
arquivístico. A evolução do pensamento
Construção do Pensamento
arquivístico
na
cultura
ocidental.
60
0
60
Arquivístico
Reflexões filosóficas no mundo moderno
e contemporâneo. Filosofia das políticas
arquivísticas.
Abordagem científica da realidade e do
conhecimento humano. O método
Metodologia da Pesquisa
científico. Metodologias de estudo,
60
0
60
Arquivística
elaboração e apresentação de trabalhos
científicos.
Arquivo Corrente: conceito, função,
rotinas, serviço de protocolo, tramitação,
gerenciamento de processos. Arquivo
Intermediário:
conceito,
função,
Gestão da Informação
administração da eliminação e do
60
0
60
Arquivística
recolhimento.
Arquivo
Permanente:
conceito, função, recolhimento, custódia,
acesso. A sociedade, a pesquisa e os
Arquivos Permanentes.
Classificação de Documentos
Noções
de
lógica.
Teoria
da
30
30
60
Arquivísticos
Classificação. A classificação como

Tipo

Pré-requisito

OBR

OBR

OBR

OBR

HEA0028

OBR

HEA0029
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3º

HEA 0032

Avaliação de Documentos
Arquivísticos

4º

HEA0008

Diplomática

4º

HEA0036

Arranjo e Descrição de
Documentos

4º

HEA0037

Conservação Preventiva de
Documentos

4º

HEA0038

Estágio Supervisionado I

5º

HEA0042

Pesquisa em Arquivística

5º

HEA0041

Estágio Supervisionado II

6º

HEA0045

TCC I

processo intelectual. Estrutura de sistemas
de classificação arquivística. Métodos de
classificação.
Aspectos políticos e ideológicos da
avaliação. Avaliação, temporalidade e
destinação. Os valores arquivísticos dos
documentos. Registro esquemático da
avaliação: Tabela de Temporalidade.
A gênese documental e as partes
constitutivas dos documentos. A tipologia
Arranjo de documentos, operação de
arranjo, princípio e regras de arranjo.
Programa de descrição, objetivos,
principais elementos. Instrumentos de
pesquisa. Padronização internacional de
descrição: ISAD (G) e ISAAR (CPF).
Conceitos de preservação e conservação.
Origem e evolução do papel. Agentes
agressores dos documentos. Preservação e
políticas públicas de conservação.
Tecnologias de preservação. Aplicação na
preservação dos acervos.
Aplicação prática de conteúdos teóricos
em instituições públicas e/ou privadas,
com orientação acadêmica.
A importância da pesquisa em ciências
sociais.
Pesquisa
qualitativa
e
quantitativa. Estudos de métodos e
técnicas, no âmbito da pesquisa
arquivística, para a elaboração de
trabalhos científicos.
Aplicação prática de conteúdos teóricos
em instituições públicas e/ou privadas,
com orientação acadêmica.
Planejamento e desenvolvimento de

60

0

60

OBR

HEA0029

30

30

60

OBR

HEA0029

30

30

60

OBR

HEA0032

60

0

60

OBR

HEA0029

0

120

120

OBR

HEA0029

30

30

60

OBR

HEA0055

0

120

120

OBR

HEA0038

30

60

90

OBR

HEA0031/0036
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6º

HEA0056

Gestão de Documentos
Arquivísticos

6º

HEA0046

Estágio Supervisionado III

7º

HEA0017

Gestão de Serviços Arquivísticos

7º

HEA0048

TCC II

7º

HEA0049

Organização Prática de Arquivos

projetos de pesquisas na área de
Princípios da teoria da gestão de
documentos: conceituação, objetivos e
campo de aplicação. O ciclo vital dos
documentos: produção, utilização e
destinação. Planejamento e estruturação
de sistema de arquivos.
Aplicação prática de conteúdos teóricos
em instituições públicas e/ou privadas,
com orientação acadêmica.
As organizações e os arquivos. A gestão
dos arquivos e suas interfaces com as
atividades meio e fim das organizações.
Modelos, estruturas e funções de serviços
arquivísticos. Planejamento, implantação
e direção de serviços arquivísticos.
Recursos materiais e tecnológicos. Gestão
de pessoas. Metodologias de diagnóstico
arquivístico. A Norma ISO 15489 sobre
gestão de documentos e outros recursos
normativos. Marketing dos serviços
arquivísticos. Terceirização de atividades.
Políticas, sistemas e redes arquivísticas.
Mecanismos e agentes da avaliação de
serviços arquivísticos. Estudos de casos.
Elaboração orientada de monografia de
final de curso.
O processo de organização dos arquivos,
observando as fases de levantamento,
avaliação, classificação, arranjo e
descrição. Desenvolvimento prático na
organização de arquivos, estabelecendo
critérios metodológicos para as situações
encontradas. Estudo do processo de
descrição
de
acervos
elaborando

30

30

60

OBR

HEA0031/0036

0

120

120

OBR

HEA0041

30

30

60

OBR

HEA0056

30

60

90

OBR

HEA0045

0

120

120

OBR

HEA0031/0036

63
instrumentos de pesquisas, a partir da
organização
de
documentos
da
Universidade. Elaboração de manual de
procedimentos que estabeleça os critérios
adotados na organização.
O 8º período não possui disciplina obrigatória programada.
Fonte:Adaptação da UNIRIO (2016).
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Apêndice II - Disciplinas obrigatórias que compõe o atual currículo da graduação em Arquivologia da UFF
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENES (UFF)
Período
Recomendado

Disciplina
Código

Nome

1º

GCI0016
0

Fundamentos Arquivísticos I

1º

GCI0011
4

Fundamentos Teóricos da
Informação I

1º

GCI0002
4

Introdução à Filosofia

1º

GCI0012
4

Metodologia da Pesquisa I

1º

GCI0018
7

Oficina de Textos

Ementa
Histórico da construção do saber
arquivístico;
as
características
da
informação
arquivística;
principais
conceitos; terminologia.
Memória, cultura e sociedade, história
social dos registros e da autoria. O estado, a
nação e a noção de patrimônio. História
social das instituições de memória. Políticas
de memória, estatuto de seus profissionais.
Delimitação do objeto próprio da filosofia.
Divisão da filosofia. Caracterização dos
diferentes tipos de saber. Problemas
filosóficos. Iniciação ao estudo da lógica
formal e da filosofia da ciência.
Comunicação científica e padrões de
redação, citações e referências, a elaboração
de monografias, aspectos formais, o texto e
sua carpintaria, a utilização do editor de
texto. O processo da elaboração da
pesquisa.
Modalidades de texto e sua estruturação:
organização macro e microtextual. Prática
de análise, escritura e reescritura de textos,
com foco nos aspectos lingüísticos e
extralingüísticos envolvidos na recepção e
na produção textuais. Padrões de adequação
lingüística.
Aspectos
estéticos
e
argumentativos dos textos em geral.

Carga Horária
CH
CHT
CT
P

Tipo

60

0

60

OB

60

0

60

OB

60

0

60

OB

40

20

60

OB

60

0

60

OB

Pré-requisito
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2º

GCI0011
8

Análise de Documentos

2º

GCI0012
7

Fontes de Informações Gerais e
Especializada

2º

GCI0016
1

Fundamentos Arquivísticos II

2º

GCI0011
5

Fundamentos Teóricos da
Informação II

2º

GCI0012
9

Gestão de Unidades de
Informação

3º

GCI0013
0

Aspectos Legais dos Processos
Informacionais

3º

GCI0015
7

Gestão de Documentos I

Introdução às correntes ligadas à análise de
documentos textuais e especiais;noções de
semiótica e semântica, análise documentária
e análise do discurso.
Estudo de fontes gerais e especializadas
impressas e eletrônica, o papel as
instituições na sua organização, tipologia,
finalidades, classificação e localização,
nível de validação.
Legislação arquivística; a organização das
instituições
internacionais
na
área
arquivística; o estado da arte da pesquisa em
arquivologia.
Informação, condições históricas de
produção da atual noção, teorias da
informação, impactos no conhecimento e
nas práticas da biblioteconomia e
arquivologia, origens da documentação, da
ciência da informação e da gestão de
documentos, a informação científica,
tecnológica e gerencial, a ciência da
informação no Brasil, noção de sociedade
da informação: histórico e implicações.
Unidades de informação- análise e estudo
de
estruturas,
processos
gerenciais,
marketing,
avaliação
de
serviços,
redes,sistemas e compartilhamento técnico e
administrativo.
Fundamentos do direito, direito à
informação.
Valor
legal
da
informação.direito do autor, direito
informático.
Contexto de surgimento d noção de gestão
de documentos; a teoria das 3 idades e a
evolução do conceito de gestão de

40

20

60

OB

40

20

60

OB

60

0

60

OB

GCI00160

60

0

60

OB

GCI00114

60

0

60

OB

60

0

60

OB

60

0

60

OB

GCI00160/00
161
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3º

GCI0012
6

Representação da Informação

3º

GCI0013
1

Serviços de Referência e
Informação I

4º

GCI0008
2

Analise Documentária e
Recuperação da Informação I

4º

GCI0015
2

Diplomática I

4º

GCI0015
8

Gestão de Documentos II

4º

GLE0051
3

Língua Estrangeira Instrumental I

documentos; os programas de gestão em
nível internacional; a gestão de documentos
no brasil.
Fundamentos
teóricos
ligados
à
representação do conhecimento e da
informação. As teorias que fundamentam a
construção de sistemas de conceitos: teoria
de classificação; teoria do conceito e teoria
da terminologia.
Estudo de uso e usuários da informação;
disseminação da informação; avaliação dos
SRF, marketing em serviços de informação.
Processo de análise e síntese de documentos
visando a recuperação da informação;
indexação atributiva e descritiva de
documentos e a influência das tecnologias
da informação;política de indexação;
resumo e elaboração de índices manuais e
automáticos
como
mecanismos
de
representação e recuperação; as linguagens
documentárias como ferramentas na
indexação e recuperação da informação.
Princípios básicos da disciplina diplomática;
as questões de análise dos documentos; a
autenticação e a autenticidade.
Organização
de
arquivos
correntes;elaboração
de
planos
de
classificação; administração de unidades de
arquivos
correntes;
serviços
de
protocolo;administração de depósitos de
arquivos intermediários.
Compreensão da língua escrita, exercícios
variados para aquisição e ampliação do
vocabulário passivo, estudo das estruturas
básicas da língua: e sintagma nominal e

40

20

60

OB

30

30

60

OB

40

20

60

OB

60

0

60

OB

60

0

60

OB

60

0

60

OB

GCI00126

GCI00160/00
161
/00157

67

Normas e Padrões para
Tratamento e Recuperação da
Informação

4º

4º

GCI0012
3

Tecnologias da Informação

5º

GCI0001

Classificação em Arquivos

5º

GCI0015
3

Diplomática II

5º

GET0017
0

Estatística Básica para Ciências
Humanas II

5

GCI0012
0

Linguagens Documentárias
Notacionais

sintagma verbal.
Princípios de catalogística; apresentação
histórica e conceitual das normas e padrões
de descrição utilizados no tratamento e na
recuperação da informação; metadados.
A
informática
na
produção
do
conhecimento. Editores de texto, planilhas,
softwares de banco de dados. A intranet:
ferramentas para busca da informação para
a
comunicação,
metadados,
interoperabilidade, produção de serviços
eletrônicos de informação: bases de dados,
bibliotecas virtuais, sites de unidades de
informação,
intranet,
redes
locais,
topologias.
Abordar a teoria da classificação em
arquivos. Entender os fatores e processos
envolvidos na classificação em arquivos.
Possibilitar
o
reconhecimento
e
classificação
de
principais
tipos
documentais, bem como a elaboração de
instrumentos de classificação.
A
diplomática
e
os
documentos
contemporâneos; tipos documentais e suas
características; os documentos eletrônicos.
Principais
ferramentas
da
análise
exploratória de dados. Distribuições de
frequência. Tabelas uni e bivariadas.
Medidas de Posição. Medidas de Dispersão.
Medidas de assimetria e curtose.Gráficos.
Medidas de associação.
Visão histórica das linguagens notacionais.
Dos sistemas enumerativos aos facetados.
Princípios teóricos aplicados as linguagens
documentarias notacionais, notação: tipos e

40

20

60

OB

90

0

90

OB

30

30

60

OB

GCI00160/00
161
/00157/00158

60

0

60

OB

GCI00152

60

0

60

OB

30

30

60

OB

GCI00126
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5º

GCI0012
8

Políticas Informacionais

6º

GCI0015
9

Avaliação e Seleção de
Documentos

GCI0007
9

Laboratório de Linguagem
Documentária Verbal I

GCI0012
5

Metodologia da Pesquisa II

GCI0012
1

Preservação e Conservação de
Documentos

6º
6º

6º

propriedades.
Informação e política, interface das políticas
informacionais com outras políticas,
políticas de informação no setor público e
privado, formulação e implementação de
políticas informacionais infra-estrutura
legal, humana e tecnológica.
Princípios teóricos da avaliação de
documentos. Identificação e atribuição de
valores aos documentos arquivísticos. A
avaliação de documentos no âmbito de uma
política arquivística. Requisitos para o
estabelecimento de um programa de
destinação de documentos. Metodologia de
avaliação e seleção de documentos.
Principais atores do processo de
avaliação.instrumentos legais e tecnicocientíficos da avaliação. Modelos de tabelas
de temporalidade. Aplicação e revisão da
tabela de temporalidade. Estudos de caso.
Estudo aplicado de análise e uso de
linguagens documentárias verbais.
Características do campo, as opções
metodológicas com reflexo de opções
ideológicas, a pesquisa como produto
político. A relação sujeito-objeto na
pesquisa científica.
Políticas de preservação e conservação de
acervos: conceitos básicos, categorias,
componentes do planejamento, coleta de
dados, recursos e questões políticas, noções
teóricas de composição dos agentes
agressores e dos princípios gerais da
preservação de documentos, atividades de
conservação preventiva e prática de

60

0

60

OB

60

0

60

OB

GCI00160/00
161
/00157/00158
/0001

60

0

60

OB

GCI000126/0
00120

30

30

60

OB

GCI00124

30

30

60

OB

69

7º

GCI0000
5

Gestão de Instituições e Serviços
Arquivísticos

7º

GCI0011
6

Ética e Informação

7º

GCI0012
9

Sociologia da Burocracia

conservação reparadora.
História das instituições arquivísticas.
Objetivos. Funções e atividades de
instituições e serviços arquivísticos.
Tipologia de instituições e serviços
arquivísticos. Gestão e organização de
instituições e serviços arquivísticos. Gestão
de orçamento e projetos em arquivos.
Gestão de qualidade, metas e indicadores
em arquivos. O arquivo nacional. O
conselho nacional de arquivo. Sistemas de
arquivos. Diretrizes, normas e legislação em
instituições e serviços arquivísticos.
Políticas de acesso e serviços de
atendimento em arquivos. Políticas de
acervo e gestão de arquivos privados em
instituições arquivísticas. Construção e
avaliação de sítios eletrônicos em arquivos.
Informatização e digitação de arquivos.
Ética, moral, deontologia; normatividade
moral e relatividade de valores;problemas e
crises da ética na sociedade contemporânea;
questões éticas na produção, gerenciamento
e transferência da informação; normas e
princípios deontológicos no Brasil e outros
países.
Conceito positivo e negativo da burocracia.
Burocratização e desburocratização. Estudo
comparativo das organizações. Burocracia e
empresa
privada.
Burocracia
e
administração publica, estrutura interna das
organizações, mecanismo e estabilidade
organizacional. Burocracia e estruturas de
poder. Burocracia e desenvolvimento.

60

0

60

OB

60

0

60

OB

60

0

60

OB

70
7º

7º

7º

GCI0000
8

GCI0012
2

Trabalho de Conclusão de Curso I Projeto de pesquisa: elaboração e execução.

Reprodução de Documentos

GCI0015
6

Arquivos Permanentes

8º

GCI0000
4

Descrição Arquivística

8º

GCI0000
9

Trabalho de Conclusão de
CursoII - Monografia

Fonte:Elaboração própria (2016).

Meios de representação de doc. e suas
características; fatores econômicos e de
durabilidade
envolvidos;
aspectos
legais(direitos autorais e questões de
autenticidade); a reprodução de doc. Como
opção de gestão e como forma de
preservação e divulgação de acervos.
Princípios arquivísticos: conceitos e
aplicabilidade. O conceito de fundo. Fundos
fechados.
Coleções.
Valores
dos
documentos. Valores secundários e
primários. Arquivos privados. Arquivos
pessoais. Arranjo: abordagens teóricas.
Metodologia para organização intelectual e
ordenação física. Acesso aos acervos
arquivísticos. Mecanismos de acesso.
Usuários e uso da informação.
Descrição com representação. Normas de
descrição internacionais e nacionais:
fundamentos teóricos. Trajetória histórica.
Sistemas de descrição. Características
comuns da descrição arquivística de
documentos. Características específicas por
gêneros documentais. Instrumentos de
pesquisa. Modelo conceitual de descrição
arquivística
RiC.
Formatos
de
intercâmbio.
Relatório de
apresentação.

pesquisa:

elaboração

e

30

30

60

OB

40

30

60

OB

60

0

60

GCI00124/00
125

OB

GCI00160/00
161
/00157/00158
/0001
/00159

60

0

60

OB

GCI00160/00
161
/00157/00158
/0001
/00159/00156

40

20

60

OB

GCI00124/00
125
/00008
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APÊNDICE III – Análise detalhada das disciplinas obrigatórias do currículo de
Arquivologia da UNIRIO
ANÁLISE DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURRÍCULO DA UNIRIO
Disciplina
Código
Período
Categoria do Mapa Conceitual
Introdução à
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
HEA0028
1º
Arquivologia
conceitual como “Arquivologia”.
Construção do
HEA0039
A disciplina mantém relação interdisciplinar (RI)
Pensamento
1º
/ RI (2,8)
com a História (2) e as Ciências Sociais (8)
Arquivístico
Metodologia da
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
Pesquisa
HEA0055
2º
conceitual como “Arquivologia”.
Arquivística
Gestão da
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
Informação
HEA0029
2º
conceitual como “Gestão de Documentos”.
Arquivística
Classificação de
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
Documentos
HEA0031
3º
conceitual como “Gestão de Documentos”.
Arquivísticos
Avaliação de
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
Documentos
HEA0032
3º
conceitual como “Gestão de Documentos”.
Arquivísticos
HEA0008
A disciplina mantém relação interdisciplinar (RI)
Diplomática
4º
/ RI (10)
com a Diplomática (10).
Arranjo e Descrição
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
HEA0036
4º
de Documentos
conceitual como “Arquivo Permanente”.
Conservação
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
Preventiva de
HEA0037
4º
conceitual como “Preservação, Conservação &
Documentos
Restauração”.
Estágio
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
HEA0038
4º
Supervisionado I
conceitual como “Arquivologia”.
Pesquisa em
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
HEA0042
5º
Arquivística
conceitual como “Arquivologia”.
Estágio
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
HEA0041
5º
Supervisionado II
conceitual como “Arquivologia”.
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
TCC I
HEA0045
6º
conceitual como “Arquivologia”.
Gestão de
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
Documentos
HEA0056
6º
conceitual como “Gestão de Documentos”.
Arquivísticos
Gestão de
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
Documentos
HEA0057
6º
conceitual como “Gestão de Documentos
Arquivísticos
Eletrônicos”.
Eletrônicos
Estágio
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
HEA0046
6º
Supervisionado III
conceitual como “Arquivologia”.
Gestão de Serviços
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
HEA0017
7º
Arquivísticos
conceitual como “Arquivo Permanente”.
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
TCC II
HEA0048
7º
conceitual como “Arquivologia”.
Organização Prática
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
HEA0049
7º
de Arquivos
conceitual como “Arquivo Permanente”.
Fonte: Elaboração própria com base na metodologia de NEGREIROS, SILVA; ARREGUY (2015).
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APÊNDICE IV – Análise detalhada das disciplinas obrigatórias do currículo de
Arquivologia da UFF
ANÁLISE DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURRÍCULO DA UFF
Disciplina
Código
Período
Categoria do Mapa Conceitual
Fundamentos
1º
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
GCI00160
Arquivísticos I
conceitual como “Arquivologia”.
Fundamentos
GCI00114
A disciplina mantém relação interdisciplinar
Teóricos em
1º
/ RI (1)
(RI) com a Ciência da Informação (1).
Informação I
Introdução a
GCI00024
A disciplina mantém relação interdisciplinar
1º
Filosofia
/ RI (8)
(RI) com as Ciências Sociais (8).
Metodologia da
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
GCI00124
1º
Pesquisa I
conceitual como “Arquivologia”.
Oficina de Textos
GCI00187
A disciplina mantém relação interdisciplinar
1º
/ RI (9)
(RI) com a Comunicação (9).
Análise de
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
GCI00118
2º
Documentos
conceitual como “Arquivo”.
Fontes de
GCI00127
A disciplina mantém relação interdisciplinar
Informações Gerais
2º
/ RI (1)
(RI) com a Ciência da Informação (1).
e Especializadas
Fundamentos
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
GCI00161
2º
Arquivísticos II
conceitual como “Arquivologia”.
Fundamentos
GCI00115
A disciplina mantém relação interdisciplinar
Teóricos em
2º
/ RI (1)
(RI) com a Ciência da Informação (1).
Informação II
Gestão de Unidades GCI00115
A disciplina mantém relação interdisciplinar
2º
de Informação
/ RI (6)
(RI) com a Biblioteconomia (6).
Aspectos Legais dos
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
Processos
GCI00130
conceitual como “Legislação Arquivística”.
3º
Informacionais
/ RI (12)
A disciplina mantém relação interdisciplinar
(RI) com o Direito (12).
Gestão de
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
GCI00157
3º
Documentos I
conceitual como “Gestão de Documentos”.
Representação da
GCI00126
A disciplina mantém relação interdisciplinar
3º
Informação
/ RI (1)
(RI) com a Ciência da Informação (1).
Serviço de
GCI00131
A disciplina mantém relação interdisciplinar
Referência e
3º
/ RI (6)
(RI) com a Biblioteconomia (6).
Informação I
Análise
A disciplina mantém relação interdisciplinar
Documentária e
GCI00082
4º
(RI) com a Ciência da Informação (1) e a
Recuperação da
/ RI (1,6)
Biblioteconomia (6).
Informação
Diplomática I
GCI00152
A disciplina mantém relação interdisciplinar
4º
/ RI (10)
(RI) com a Diplomática (10).
Gestão de
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
GCI00158
4º
Documentos II
conceitual como “Gestão de Documentos”.
Língua Estrangeira GLE00513
A disciplina mantém relação interdisciplinar
4º
Instrumental
/ RI (9)
(RI) com a Comunicação (9).
Normas e Padrões
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
para Tratamento e
GCI00117
conceitual como “Arquivo Permanente”.
4º
Recuperação da
/ RI (6)
A disciplina mantém relação interdisciplinar
Informação
(RI) com a Biblioteconomia (6).
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Tecnologias da
Informação

Classificação em
Arquivos
Diplomática II
Estatística Básica
para Ciências
Humanas II
Linguagens
Documentárias
Notacionais
Políticas
Informacionais
Avaliação e Seleção
de Documentos
Laboratório de
Linguagem
Documentária
Verbal I
Metodologia da
Pesquisa II
Preservação e
Conservação de
Acervos
Documentais
Gestão de
Instituições e
Serviços
Arquivísticos
Ética e Informação
Sociologia da
Burocracia
Trabalho de
Conclusão de Curso
I
Reprodução de
Documentos
Arquivos
Permanentes
Descrição
Arquivística
Trabalho de
Conclusão de Curso
II – Monografia

GCI00123
/ RI (4)

4º

GCI0001

5º

GCI00153

5º

GCI00170
/ RI (5)

5º

A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
conceitual como “Gestão de Documentos
Eletrônicos”.
A disciplina mantém relação interdisciplinar
(RI) com a Ciência da Computação (4).
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
conceitual como “Gestão de Documentos”.
A disciplina mantém relação interdisciplinar
(RI) com a Diplomática (10).
A disciplina mantém relação interdisciplinar
(RI) com a Contabilidade (5).
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
conceitual como “Arquivologia”.
A disciplina mantém relação interdisciplinar
(RI) com a História (2) e a Biblioteconomia (6).
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
conceitual como “Legislação Arquivística”.
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
conceitual como “Gestão de Documentos”.

GCI00120
/ RI (2,6)

5º

GCI00128

5º

GCI00159

6º

GCI00079
/ RI (6)

6º

A disciplina mantém relação interdisciplinar
(RI) com a Biblioteconomia (6).

GCI00125

6º

A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
conceitual como “Arquivologia”.

GCI00121

6º

A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
conceitual como “Preservação, Conservação &
Restauração”.

GCI00005

7º

A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
conceitual como “Planejamento e Projetos”.

GCI00116

7º

GSO00129
/ RI (8)

7º

GCI00008

7º

GCI00122

7º

GCI00156

7º

GCI00004

8º

GCI00009

8º

A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
conceitual como “Profissional”.
A disciplina mantém relação interdisciplinar
(RI) com as Ciências Sociais (8).
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
conceitual como “Arquivologia”.
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
conceitual como “Gestão de Documentos”.
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
conceitual como “Arquivo Permanente”.
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
conceitual como “Arquivo Permanente”.
A disciplina trata do conteúdo definido no mapa
conceitual como “Arquivologia”.

Fonte: Elaboração própria com base na metodologia de NEGREIROS, SILVA; ARREGUY (2015).
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