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Resumo: O presente artigo apresenta inicialmente uma rápida demonstração do 

quanto o avanço tecnológico tem influenciado no crescimento da necessidade de 

atuação do profissional arquivista no âmbito social. Ao decorrer do artigo 

explicitamos o inicio da arquivologia no Brasil, conceitos sobre o profissional 

arquivista e suas atribuições, uma abrangência sobre empreendedorismo e sua 

importância, investigando as grades curriculares dos cursos de arquivologia, 

utilizando metodologias que possibilitam a explanação da atual situação das 

mesmas. 

Palavras chave: Grade curricular; Arquivologia; Profissional arquivistico; 

Empreendedorismo. 

 

CURRICULAR GRADES OF THE ARCHIVOLOGY COURSE IN THE NORTHEAST: 

Visualizing those who have entrepreneurship as a compulsory subject. 

 

Abstract: 

The present paper presents initially a rapid demonstration of how much the 

technological advance has influenced in the growth of the necessity of action of the 

professional archivist in the social scope. In the course of the article, we explain the 

beginning of archivology in Brazil, concepts about the archivist and his / her 

assignments, a comprehension about entrepreneurship and its importance, 

investigating the curricular curriculum of archivology courses, using methodologies 

that allow the explanation of their current situation. 

Keywords: Curriculum; Archivology; Professional archivist; Entrepreneurship. 

 

 

 

 



Introdução 

Diante do movimento acelerado das tecnologias de informação e 

comunicação nasce a Ciência da Informação. Nhacuongue e Ferneda (2015) 

apresentam a informação como um objeto que inclui um ciclo que envolve a 

necessidade de ser produzida, organizada, armazenada, representada, 

disseminada, recuperada, acessada e utilizada, diante dessas necessidades 

destaca-se a importância de profissionais da área da informação que possam 

desenvolver um papel fundamental nesse ciclo. Podemos destacar duas 

necessidades especificas que devem ser realizadas mediante a um conhecimento 

cientifico são eles: Organizar e armazenar. No âmbito da arquivologia Souza (2011) 

ressalta que desde que a informação é produzida e registrada ela é 

consequentemente organizada, vemos que alguns autores como Jardins (1978) 

definem que a necessidade de conservação e acesso a documentos historicamente 

importantes desenvolveu desde sempre a necessidade de uma organização 

documental, o que se denominava gestão documental, o que ate metade do século 

passado era aparentemente suficiente para o momento informacional que se 

encontravam, ate que se fez necessário uma reorientação do profissional arquivista 

por conta do volume documental que estava se propagando, especificamente na 

América do Norte. Desta forma percebemos que a atuação do arquivista é crucial 

para a sociedade em suas ações do dia a dia, seja direta ou indiretamente. Diante 

desse fator importante destacamos a necessidade de formação de forma coerente e 

cientifica do profissional a informação especificamente do arquivista, apara que haja 

constante evolução  nas tarefas desempenhadas pelo homem, levando em 

consideração a importância da informação para o âmbito social. 

A sociedade passa por constantes mudanças culturais, econômicas e politicas 

o que faz com que a formação de ensino superior também passe por 

transformações. Há uma dispersão em relação a conteúdos do tema 

empreendedorismo, visualizamos um aumento nesse tipo de conteúdo na sociedade 

atual e no meio acadêmico, o que nos leva a seguinte indagação: Como a grade 

curricular dos cursos de Arquivologia no Brasil tem contribuído para formação do 

perfil empreendedor no profissional arquivista?  



    Tendo em vista que o profissional arquivista tem a detenção da informação, 

ou seja, ele tem sobre si a responsabilidade de filtrar informação de modo que possa 

organiza-la e gerencia-la, sendo assim a na visão de empresa a informação 

gerenciada pode se transmutar em competitividade e assim se tronar um diferencial 

para as instituições, tornando desta forma fundamental a inserção do arquivista 

como profissional que agrega a sua empresa, percebe-se que essa visão é 

essencial para valorização do profissional da área de informação, o arquivista.  

Bahia e Seitz (2009) relatam que: 

 “Neste contexto, as organizações almejam sujeitos capazes de 

identificar oportunidades, adaptar-se rapidamente a novos processos 

produtivos e hábeis o suficiente para executar uma tarefa desafiadora, 

obtendo um resultado inovador e bem-sucedido. Diante da realidade 

contemporânea para imprimir mais competitividade ao perfil profissional do 

arquivista, ampliando as possibilidades de sua inserção no mercado de 

trabalho, é fundamental que ele apresente as qualidades de um profissional 

empreendedor.” 

     Diante dos fatos acredita-se que a inserção da metodologia de noções e 

praticas de empreendedorismo na formação do profissional arquivista irá abrir 

campos de atuações no mercado de trabalho e novas oportunidades para este 

profissional. Sendo assim, o desenvolvimento deste estudo se justifica pela 

necessidade de verificar se os alunos do curso de Arquivologia do Brasil têm 

evadido dos cursos com noções de empreendedorismo na área, se o curso tem 

oferecido esse conhecimento e preparado seus profissionais para atuar tal como no 

ramo do empreendedorismo e/ou Intraempreendedorismo. 

      Nessa perspectiva, o objetivo geral da pesquisa visou investigar a 

educação empreendedora do curso de Arquivologia no Brasil, tentando identificar 

quais das universidades brasileiras que disponibilizam tal curso contem em sua 

grade curricular empreendedorismo como matéria obrigatória e/ou como optativa. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 



 

2.1 Empreendedorismo 

   Traz o empreendedorismo como o estudo dos fatores e das possibilidades 

para gerar algo novo (novos produtos ou serviços, novos mercados, novos 

processos de produção ou matérias-primas, novas formas de organizar as técnicas 

existentes) e o método de exploração, descoberta e avaliação, por parte dos 

indivíduos que as descobrem, avaliando e explorando essas coisas novas, usando 

diversos meios com um proposito de alcançar um fim. Shane e Venkataraman 

(2000) 

Baron e Shane (2007) enfatizam a descrição de Shane e Venkataraman 

(2000) a maneira que o empreendedorismo é uma forma de reconhecer e ver 

oportunidades para criar algo novo- não necessariamente um novo produto ou 

serviço, pelo contrário, pode tratar pode ser apenas um desenvolvimento de algo já 

existente no mercado, usando uma nova matéria-prima ou criando um novo meio de 

produção. Para os autores, o empreendedorismo é visto como uma atividade 

executada por indivíduos específicos, envolvendo ações chaves (identificação de 

uma oportunidade - potencialmente valiosa no sentido prático e que possa produzir 

lucros sustentáveis), e atividades ligadas à exploração e o desenvolvimento real de 

uma oportunidade. 

Ao contrario dos Estados Unidos que já é conhecido e mencionado há alguns 

anos, no Brasil o empreendedorismo se intensificou por volta de 1990, no final dos 

anos 1980, o termo empreendedor começa a tomar corpo, influenciado, ainda, pela 

ação acadêmica que procura sistematizar seus conceitos e conteúdos. Houve um 

fortalecimento no termo quando algumas instituições foram criadas como Sebrae e 

Sofex, antes da existência de tais quase não se falava sobre empreendedorismo 

,isso porque pouco se via em criação de pequenas empresas , essa fragilidade 

existia pela ausência de conhecimento e discursões teóricas ,mediante a isso os 

empreendedores não encontravam informações para auxilia-lo. Mas em media de 

uma década depois a Global Entrepreneurship Monitor (GEM,2000) em seu relatório 

executivo o Brasil apareceu como o pais que possui a melhor relação entre o 

número de habitantes adultos que começam um novo negocio. Dornelas (2001) 



Empreendedorismo serve para profissionais visionários, ele se apresenta 

como novo paradigma, ou seja, novos caminhos  de negócios, que se aplica em 

qualquer atividade humana e área de atuação , mediante a conhecimentos que é 

ensinado em ambientes acadêmicos, o empreendedor não nasce empreendedor, ele 

se torna um empreendendo mediante a seu conhecimento ou situação que se 

encontra.  

     A palavra empreender significa aquele que assume os riscos e começa 

algo novo, ela tem origem francesa. Segundo Dornelas (2001) pode-se dizer que o 

primeiro exemplo de empreendedorismo foi quando Marco Polo tentou estabelecer 

uma rota comercial para o Oriente. Na idade media foi usado para definir como 

aquele que gerenciava grandes projetos, porem o individuo não assumia ricos. 

Apenas por volta do século XVII começou a existir uma relação entre assumir riscos 

e empreendedorismo. Dornelas (2001) 

      Pesquisas a respeito de empreendedorismo têm ocupado uma posição de 

destaque em estudos da Administração, nos últimos tempos. Este assunto tem 

despertado a atenção e resultado no crescente interesse por parte de pessoas 

físicas, professores, estudantes universitários e representantes do governo em 

conhecer os empreendedores e o processo de empreendedorismo (HISRICH et al, 

2009). 

      O ato de empreender lança novas oportunidades, novo conceitos. O 

empreendedor é visionário e galga novos caminhos, o empreendedor  tem coragem 

e ciência de que o ato de empreender é em muitas vezes assumir riscos e para 

Dornelas (2005) ser visionários e assumir esse risco é algumas das características 

que um empreendedor possui, outras mais como ter iniciativa e ser otimista, 

identificar oportunidades, ser líder. Ser empreendedor envolve decisões ousadas, 

porem calculada, ter confiança e criar metas de alcançar o sucesso. O 

empreendedor muitas vezes enxerga saídas e ganhas em meios nos quais um 

senso comum não consegue visualizar. Empreendedor é o indivíduo que consegue 

fazer as coisas se concretizarem, é capaz de identificar oportunidades de mercado, 

possui uma primorosa sensibilidade para negócios e tino financeiro para transformar 

uma ideia em um fato econômico em seu benefício. Mirshawka (2003) 



        Conforme Dolabela (2008) “a formação de empreendedores nas escolas 

enseja uma oportunidade única de abordar os conteúdos éticos que envolvem a 

atividade econômica e profissional”. Nesse sentido, o empreendedor é considerado 

aquele que oportuniza valor positivo para a coletividade, por conseguinte, esse perfil 

denota uma responsabilidade com a ética, cidadania e também, um alto 

comprometimento com o meio ambiente e a responsabilidade social. “A educação 

voltada para o empreendedorismo é uma atividade imprescindível que o governo de 

uma nação deve privilegiar” (MIRSHAWKA, 2003, p. 59). Portanto, devem-se existir 

iniciativas públicas de estímulo ao empreendedorismo, por meio de políticas de 

destinação de recursos para o estabelecimento de negócios, pois isso será reflexo 

de um governo efetivamente empreendedor. 

2.2 Mercado de Trabalho  

O mercado de trabalho brasileiro no começo do século XXI passou por 

grandes avanços, houve uma significativa redução no numero de trabalhadores que 

se inseriam no mercado sem direitos trabalhistas, a partir de 2011 o mercado 

começa a entrar em um declínio e ocorre uma desaceleração econômica. Mattos 

(2015) 

   Vivemos diante de um mercado instável, que passa por constantes altos e 

baixos. Essas constantes mudanças se da a constante tentativa de adaptação a 

globalização e gestão de informação. Essa oscilação exige dos que lidam com a 

mesmo desenvoltura para lhe dar com a apertada concorrência e em muitos casos 

poucas oportunidades, Castilho (2011) define o mercado de trabalho como algo que 

se comporta como um elemento de exclusão social para os que não aprendem a lhe 

dar com o mesmo, ele ainda afirmando que é como um intercambio cotidiano entre 

trabalhadores e empresas que entre si alocam rendas. 

“o mercado de trabalho, ao longo do tempo de 

evolução social, começou a delinear um perfil profissional 

dos colaboradores, adequando às necessidades das 

empresas em constante metamorfose, alimentadas pela 

competitividade gerada pela globalização mundial”. 

(MINARELLI 1995) 



O mercado de trabalho exige profissionais visionários que enxerguem 

grandes possibilidades de inserção e adaptação ao mesmo. 

 

2.3 Arquivologia no Brasil 

      As praticas arquivistas no Brasil não recente, isso diante do fato da 

criação do Arquivo Nacional em 1838, denominado ate então como Arquivo Publico 

Nacional, o que está atado a transferência da corte portuguesa para o Rio de 

Janeiro, que trouxe junto a eles documentos, livros, manuscritos, livros, objetos de 

arte, entre outros. Diante do aumento de produção dos tipos documental antes 

citado surgiu a necessidade da formação de profissionais preparados para o oficio.   

  Contudo, mesmo diante desse importante fato, o ensino regular para o 

profissional arquivista só foi determinada na segunda metade do século XX. 

Marques (2007) o primeiro curso de Arquivologia no país foi criado em 1960, antes 

disso os profissionais contavam apenas com cursos de formação esporádicas. 

Salienta-se as atribuições desse curso na construção de  critérios de organização 

dos documentos em diversos arquivos em todo território nacional . 

Em 9 de fevereiro de 1911 foi publicado o decreto 9 917, no mesmo ano foi 

instituído o curso de diplomática , finalizado definitivamente em 1922 com a criação 

de um curso técnico de dois anos de duração , infelizmente por diversas razões o 

curso não chegou a entrar em funcionamento . Diante desse acontecimento o 

Arquivo Nacional visualizando a necessidade de funcionalidade da instituição e de 

sua tarefa organizacional criou o curso permanente de Arquivo, para a promoção e 

ocupação dos profissionais especializados nos cargos. Nesta revisão bibliográfica 

destaca-se o fato de que o roteiro do curso esta intrínseca a história do Arquivo 

Nacional. 

   Em 1972 o conselho federal de educação (CFE) ofertou  as  Universidades 

brasileiras  por meio do decreto nº 212, de 7 de Março , o poder de organizar 

programas de equação em Arquivologia .  

Souza (2012, p 134) enfatiza que: 



 “o marco de criação dos cursos de graduação em 

Arquivologia no Brasil é o ano de 1972, quando surgi a escola 

superior de arquivo [...] o curso obteve mandato universitário em 

1974, e nele se integraram os curso ministrados pela UNIRIO, 

em 1977”. 

      Essa incumbência deu-se mediante ao consentimento do currículo para o 

curso de graduação em Arquivologia por meio da resolução nº 28 de 13 de maio de 

1974, do conselho federal de educação, e a ofertada inserção ocorreu devido ao 

decreto n º79.329, de 2 de março de 1977,  fazendo com que  o curso permanente 

de Arquivo passa-se a se designar curso de Arquivologia . Botino (1994) 

        A passagem do curso do meio de um local de memoria, para um local 

universitário dedicado a pesquisa e extensão, promoveu uma mudança de 

elaboração na área, projetando de um empirismo, de apenas um conhecimento 

adquirido por percepção para projetos de pesquisas posto em programas de pós- 

graduação com orientações metodológicas e argumentos conceituais, mediante a 

esses fatos é possível dizer que essa mudança com o ensino da Arquivologia 

transcorreu uma importante etapa em sua historia. 

     

 

2.4 O profissional Arquivista 

A lei de n° 6.546, criada em 4 de julho de 1978,foi sancionada a 

regulamentação do profissional arquivista no Brasil, mediante ao empenho da 

Associação dos Arquivistas Brasileiros (TANUS ; ARAUJO 2013) diante desse fato 

só é permitida a ação do profissional mediante a diplomação em curso de nível 

superior da área , Arquivologia.(LIMA; PEDRAZZI, 2015), o artigo 2° da lei destaca 

que as atribuições do profissional arquivista de nível superior são: 

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 acervos arquivísticos 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 técnico-

administrativa; 

XII - desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente 

importantes. 

Alguns fatores que encontramos atualmente cooperam para as constantes 

mudanças na formação de profissionais, quando se refere ao profissional da 

informação como, por exemplo, o arquivista. Vemos que há uma necessidade maior 

em suas atualizações de formações tendo em vista que a sociedade atual vive uma 

enxurrada de informações, com o avanço tecnológico que vivemos atualmente 

solicita um profissional que consiga atender  as exigências desse novo tipo de 

mercado . 

Anna (2017) define como:  



Os arquivistas, considerados como profissionais da 

informação, tendo em vista os desafios impostos pela sociedade 

e diante dos paradigmas que sustentam a área, devem 

reformular seus fazeres, adquirindo competências que vão além 

daquelas ditas como tradicionais, ou seja, àquelas voltadas 

apenas para a custódia e gestão de arquivos. 

 

 

2.5 Formação do profissional Arquivista  

As características do profissional arquivista de frente a sociedade, suas 

representações sociais e suas responsabilidades são fatores determinantes, diante 

dessa importância destacada não se leva em consideração apenas sua atuação 

como profissional arquivista, mas também sua atuação como cidadão.  (ALVES; 

FRANÇA, 2013). Quando levamos o profissional arquivista para o campo de atuação 

no âmbito de mercado de trabalho Jardim (1999) salienta que o arquivista do século 

XXI deve ser um empreendedor, que cria projetos, abraça os novos desafios e se 

esforça sempre para ser o melhor. Um indivíduo que vê o quadro geral e que pode 

pensar e trabalhar independentemente. O mercado de trabalho exige constante 

atualização técnicas e profissionais, que saibam agir de forma pró-ativa, abrindo 

mercado e sabendo como negociar. 

 

Quadro 1  

 
 
Ano 

 
 

Instituições 

 
 
Estado 

Contem 
empreendedorismo 
como obrigatória 
em sua grade 
curricular? 

1976  Univ. Federal de Santa Maria (UFSM) RS Não 

1977 Univ. Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO) 

RJ Não 

1978  Univ. Federal Fluminense (UFF) RJ Não 

1990  Univ. de Brasília (UNB) DF Não 

1997  Univ. Estadual de Londrina (UEL) PR Sim 



1997  Univ. Federal da Bahia (UFBA) BA Não 

1999  Univ. Federal do Espírito Santo (UFES) ES Não 

1999 Univ. Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS)  

RS Não 

2003  Univ. Est. Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP) 

SP Não 

2006  Univ. Estadual da Paraíba (UEPB) PB Sim 

2008  Fundação Univ. de Rio Grande (FURG) RS Não 

2008  Univ. Federal da Paraíba (UFPB) PB Não 

2008  Univ. Federal do Amazonas (UFAM) AM Não 

2008  Univ. Federal de Minas Gerais (UFMG) MG Não 

2009  Univ. Federal de Santa Catarina (UFSC) SC Sim 

2012  Univ. Federal do Pará (UFPA) PA  

 

O quadro 1 nos mostra que atualmente o Brasil dispõe de 16 instituições de 

ensino superior que disponibiliza o curso de Arquivologia, o curso pode ser 

encontrado em todas as regiões do país. 

3.0  Metodologia 

A metodologia é o estudo dos métodos, especialmente dos métodos das 

ciências. É um processo utilizado para dirigir uma investigação da verdade, no 

estudo de uma ciência ou para alcançar um fim determinado, ela auxilia o 

investigador para chegar a uma conclusão confiável. 

 

3.1 Campo de estudo 

Utilizou-se basicamente os âmbitos informativos das universidades, ou seja, 

seus sites, nos quais se encontram disponíveis informações sobre seus modos 

operantes, e também órgãos públicos federais, caracterizando assim como pesquisa 

virtual (web). 

Todas as informações utilizadas para a realização desta pesquisa foram, 

majoritariamente, retiradas da internet para a fundamentação teórica do estudo. 

 

3.2 Procedimentos metodológico 



Se refere a uma pesquisa quantitativo-qualitativo, para isso foi investigados as 

grades curriculares dos cursos de arquivologia no Brasil tentando enxergar o que se 

tem oferecido nas instituições de ensino superior para formação de um perfil 

empreendedor no profissional arquivista. Trata-se de uma pesquisa  descritiva que 

Gil (2002) que é a descrição das características de determinada população , ou até 

mesmo fenômenos , ou então a demonstração de ralação de determinada variáveis 

.Utilizou-se de uma revisão bibliográfica  

4.0 Resultados obtidos  

 

Diante das pesquisas realizadas no quadro 1 visualizamos que das 16 

Instituições de nível do superior do Brasil que disponibilizam os cursos de 

arquivologia ,apenas 3 delas contem em sua grade curricular a matéria de 

empreendedorismo como obrigatória. Diante dos fatos abordados nesse estudo 

encontramos uma fragilidade no que se refere aos profissionais no campo da 

arquivologia com perfis empreendedores, defasando e delimitando o campo de 

atuação dos mesmo quando se refere ao mercado de trabalho. Com a situação do 

mercado como mencionado durante o estudo constata-se a necessidade de 

profissionais com o perfil empreendedor , esse perfil não é uma pré disposição, mas 

conhecimento adquirido. Na área de arquivologia encontramos uma delimitação 

quando se refere a vagas no mercado de trabalho, diante disso enfatizamos a 

necessidade da fundição do perfil empreendedor no profissional arquivista. 
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