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Resumo: Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa descritiva, aplicada aos alunos do primeiro 

período do curso, na primeira semana de aula da disciplina de Introdução à Arquivologia em quatro 

semestres, a saber, 2009/2, 2010/1, 2010/2 e 2011/1. O método utilizado é o estudo de caso realizado 

junto aos alunos do primeiro período de graduação em Arquivologia na Universidade Federal do 

Espírito Santo - UFES, cujo objetivo é identificar o perfil do estudante ao iniciar a graduação; a 

existência/ou não do conhecimento prévio do que seja um arquivo; além de compreender as 

motivações que levaram à opção pelo curso de graduação em Arquivologia, suas expectativas em 

relação ao curso e a profissão de arquivista. Traz resultados que podem subsidiar a (re)composição da 

grade curricular do curso. 

 

Palavras-chave: 1 - Ensino e Pesquisa em Arquivologia - UFES. 2 - Curso de Arquivologia. 3 - Perfil 

dos alunos. 

 

 

Abstract: It is a qualitative descriptive study, students applied the first period of the course, in the first 

week of school discipline Introduction to Archiving in four semesters, ie 2009/2, 2010/1, 2010/2 and 

2011/1. The method used is the case study carried out among students of the period of the first degree 

in Archival the Federal University of Espírito Santo - UFES, whose goal is to identify the profile of 

the entrant, the existence / or no prior knowledge of what a file; addition to understanding the 

motivations that led to the choice of an undergraduate degree in archival, their expectations about the 

course and the archival profession. Brings results that can support the (re)composition of the 

curriculum of the course. 

Keyword: 1 - Teaching and Research in Archival - UFES.  2 - Archiving Course. 3 - Profile of 

students. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta comunicação tem como objetivo relatar parte da pesquisa que é desenvolvida 

junto aos alunos iniciantes do Curso de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito 

Santo - UFES, na disciplina Introdução à Arquivologia, buscando identificar as razões que os 

levaram a escolher esse curso, bem como o grau de conhecimento em relação ao mesmo, em 

relação à profissão e suas expectativas. 

Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa descritiva que, segundo Chizzotti (2006) 

implica em partilha intensa com pessoas que constituem objetos de pesquisa para extrair, 

desse convívio, os significados visíveis que serão objetos de análise. O método utilizado é o 

estudo de caso realizado junto aos alunos do primeiro período de graduação em Arquivologia 

na UFES, na qual se busca compreender as motivações que levaram à opção pelo curso de 

graduação em Arquivologia e, identificar o perfil dos alunos, sendo também proposta 

relevante que pode subsidiar a (re)composição da grade curricular do curso. Estudos voltados 

para a identificação de problemas no início do processo de formação são procedimentos 

indispensáveis à avaliação e reformulação do ensino na graduação, estando em consonância 

com o Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras, que nesse sentido, 

sugere aos docentes três procedimentos:  

 

[...] a) incentivar a comunidade docente da área a buscar soluções para diferentes 

problemas detectados; b) atualizar as propostas pedagógicas adotadas nos vários 

cursos e, c) promover o aperfeiçoamento contínuo dos professores, buscando, assim, 

o aprimoramento do ensino [...] (FORUM, 2001, p. 6). 

 

Diante do exposto, para que uma formação com qualidade seja efetivada não se pode 

relegar as condições pré-existentes, relacionadas às vivências de cada estudante, candidato a 

uma profissão de nível superior. Conhecer os atores, objetos de uma construção pedagógica, 

favorecerá a composição e adequação dos conteúdos curriculares, pois, de acordo com Veiga 

(1998, p. 14), “a legitimidade de um projeto pedagógico está devidamente ligada ao grau e ao 

tipo de participação de todos os envolvidos com o processo educativo […]”.  

Pretende-se que os resultados levantados na pesquisa forneçam informações relevantes 

que auxiliem na aplicação do currículo interdisciplinar que atenda às reais necessidades dos 

alunos e da sociedade.  
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Um dos aspectos mais recorrentes nas análises feitas sobre as características da 

ciência da informação diz respeito às suas relações interdisciplinares. Na produção 

dos autores que poderiam ser chamados de fundadores do pensamento 

epistemológico da área nota-se um interesse constante pela natureza interdisciplinar 

da ciência da informação (FONSECA, 2005, p. 26).  

 

E mais, “analisar o perfil do discente significa buscar o aprimoramento dos 

instrumentos que atendam aos seus anseios, conjuntamente com as exigências de formação 

dos profissionais da área, a fim de evitar ou reduzir a evasão” (MARIZ, 2003, p. 15), com isso 

favorecendo o ensino de Arquivologia. 

 

2 O ENSINO DE ARQUIVOLOGIA NO BRASIL 

 

O volume crescente de registros/documentos, a partir das duas grandes guerras, e a 

falta de gestão nas unidades de informação era e continua sendo o maior impedimento à 

recuperação de informação, tanto para subsidiar a tomada de decisão como para comprovar 

atos e/ou fatos. Fonseca (2005) aponta, também, o fenômeno denominando-o de explosão da 

informação como o:  

 

[...] período do pós-guerra, associado por muitos autores ao surgimento da ciência da 

informação, foi marcado pela polarização entre os Estados Unidos e a União 

Soviética, ou seja, a Guerra Fria. [...]. A chamada „explosão da informação‟ exigia 

meios cada vez mais sofisticados e rápidos para que a informação científica e 

tecnológica pudesse ser usada como recurso econômico e político (FONSECA, 

2005, p. 17). 

 

É nesse contexto, intensificado a partir de meados do século XX, de uma necessidade 

urgente de organizar a documentação, que os cursos de Arquivologia começam a surgir no 

território nacional, prioritariamente nas regiões sul e sudeste. 

De acordo com Jardim (1999, p. 37), quando se reflete “sobre a trajetória e perspectiva 

do ensino da Arquivologia no Brasil significa considerarmos, de um lado, o percurso da 

própria Arquivologia, fora e dentro do país e, por outro, os rumos da Educação e da 

Universidade.” Porém, para efeito dessa comunicação, abordar-se-á de forma breve a criação 

dos cursos de Arquivologia no Brasil, detendo-se na criação do curso na Universidade Federal 

do Espírito Santo.  

Ainda de acordo com Jardim (1999, p. 39), em 1972 o Conselho Federal de Educação 

autorizou “a criação de cursos de Arquivologia em nível superior”, com “carga horária 
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mínima de 2.160 horas-aula, distribuídas entre três e cinco anos, aí incluído o estágio 

supervisionado em instituição especializada com 10% do total das horas previstas.” Sendo que 

em 1973, o curso Permanente de Arquivos do Arquivo Nacional, criado em 1960, passou a ser 

reconhecido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo que seu currículo mínimo, 

aprovado em 1974, era composto das seguintes disciplinas: 

 

Introdução ao Estudo da História 

Noções de Contabilidade 

Noções de Estatística 

Arquivo I – IV 

Documentação 

Introdução à Administração 

História Administrativa, Econômica e Social do Brasil 

Paleografia e Diplomática 

Introdução à Comunicação 

Notariado 

Uma língua estrangeira moderna (JARDIM, 1999, p. 40). 

 

Apesar da criação dos cursos de graduação em Arquivologia ser recente no país, o que 

é enfatizado por Rodrigues (2006, p. 27) quando afirma que “a formação de nível superior em 

Arquivologia, no Brasil, ocorreu na década de 70 do século XX, quando da criação dos 

primeiros cursos de graduação nas universidades públicas,” atualmente são 15 os cursos de 

graduação existentes, assim distribuídos pelas regiões brasileiras: 5 na Região Sudeste: 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO; Universidade Federal 

Fluminense - UFF ; Universidade Federal do Espírito Santo – UFES; Universidade Estadual 

Paulista - UNESP/MARÍLIA; Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG; 5 na Região 

Sul: Universidade Federal de Santa Maria – UFSM; Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul – UFRGS; Universidade Estadual de Londrina – UEL; Universidade Federal Santa 

Catarina – UFSC; Universidade Federal do Rio Grande – FURG; 1 na Região Centro-Oeste: 

Universidade de Brasília – UNB; 3 na Região Nordeste: Universidade Federal da Bahia – 

UFBA; Universidade Estadual da Paraíba – UEPB e Universidade Federal da Paraíba – 

UFPB; 1 na Região Norte: Universidade Federal do Amazonas – UFAM (CONSELHO, 

2011).  

Em relação ao currículo, os cursos de Arquivologia têm um caráter interdisciplinar e 

de acordo com Bottino (1999, p. 117), “o projeto de elaboração de um currículo 

interdisciplinar deve ser concebido como um conjunto coerente, integrado e interado”, pois, 

“é nesse ponto que reside a lógica da interdisciplinaridade.” Belloto (1992, apud BOTTINO, 
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1999, p. 117), divide em três níveis de categoria as disciplinas que devem compor o currículo 

de Arquivologia: 

 

[...] as nucleares, as complementares e as suplementares. As primeiras 

correspondem “ao que-fazer-arquivístico”, o que é denominado de Arquivística 

Geral, ou Fundamentos Arquivísticos, vaiando a denominação nos diferentes cursos. 

As complementares são aquelas que possuem corpo doutrinário e finalidades outras 

que não os arquivos. Enquanto as suplementares, mesmo “sendo vazias de conteúdo 

doutrinário, só têm sentido como instrumento a serem utilizadas” (BELLOTO, 1992, 

apud BOTTINO, 1999, p. 117). 

 

A disciplina Introdução à Arquivologia, do curso de Arquivologia da Universidade 

Federal do Espírito Santo, no qual se desenvolve essa pesquisa, é dessa forma, uma disciplina 

nuclear, cuja ementa estabelece os seguintes conteúdos: “Conceitos gerais: arquivo e 

arquivologia – objeto, campo de atuação; Classificação e tipos de arquivo; História da 

arquivologia; Profissão do arquivista: legislação básica; Noções de ética arquivística; 

Ciência da informação; Áreas afins da arquivologia”. 

 

3 O CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO – UFES 

 

O curso de Arquivologia da UFES iniciou a primeira turma em 2000 

(DEPARTAMENTO, 2011). Criado em julho de 1999, dentro do então Departamento de 

Biblioteconomia, posteriormente denominado Departamento de Ciências da Informação. A 

primeira turma foi avaliada em 2003, recebendo o conceito “A” do Ministério de Educação e 

Cultura – MEC, e seu reconhecimento se deu através da Portaria nº 3.458, em 25 de 

Novembro de 2004. Em 2009 o Departamento de Ciências da Informação foi desmembrado, 

sendo criado o Departamento de Arquivologia.   

Seu currículo interdisciplinar possui carga horária total de 2.400 horas, sendo 1530 

horas de disciplinas obrigatórias e 870 horas de disciplinas optativas. As disciplinas optativas 

possibilitam uma formação flexibilizada na qual o estudante poderá buscar os conteúdos de 

seu interesse para completar a sua formação. 

As disciplinas do primeiro período, com as respectivas ementas, podem ser 

visualizadas no Quadro 1: 
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Disciplina Ementa Carga 

Horária 

 

Introdução à 

Arquivologia 

Conceitos Gerais: arquivo e arquivologia – objeto, 

campo de atuação; Classificação e tipos de arquivo; 

História da Arquivologia; Profissão do arquivista: 

legislação básica; Noções de ética arquivística; 

Ciência da Informação: áreas afins da Arquivologia. 

 

60h 

 

Instituição de 

Direito Público 

e Privado 

Direito: fundamentos e definições. Divisão Geral do 

Direito. A superestrutura jurídica. Legalidade e 

Legitimidade. Pessoa natural e jurídica. Os fatos e os 

atos jurídicos. Direito das coisas. Direito das 

obrigações. Direito Administrativo. Direito 

Constitucional. 

 

60h 

 

Tecnologia da 

Informação 

Terminologia básica, arquitetura de computadores, 

sistemas operacionais, arquivos e banco de dados. 

Programas de apoio, aplicativos. Noções básicas de 

redes e comunicação de dados. 

 

60h 

 

Introdução à 

Administração 

Fundamentos de Administração, origens e evolução 

do modo de produção asiático às sociedades 

contemporâneas. Administração Científica. A Escola 

de Relações Humanas. Estruturalismo: administração 

e burocracia. Enfoque sistêmico: os sistemas abertos 

na sociedade contemporânea. A informação como 

fator de resolução das organizações. 

 

60h 

 

História e 

Memória 

História: definições e paradoxos. História da História. 

Saber e poder: a objetividade no conhecimento do 

passado. O ofício do historiador. Memória étnica. 

Memória: oralidade e escrita. Memória como valor 

nacional. Tradições, memória e história. 

 

60h 

 

Conhecimento 

e Linguagem 

As condições de produção de informação na 

sociedade contemporânea. O estatuto da informação 

como insumo social, político, econômico, cultural e 

tecnológico da sociedade do conhecimento. A 

informação vista como bem econômico no mundo 

capitalista. 

 

60h 

Tópicos 

Especiais em 

Arquivologia I 

Evolução do pensamento arquivístico na cultura 

ocidental. O aparecimento do arquivista. 

 

30h 

QUADRO 1 – DISCIPLINAS DO PRIMEIRO PERÍODO/GRADUAÇÃO EM ARQUIVOLOGIA 

Fonte: Departamento de Arquivologia, 2011. 

 

Formação profissional recente no Estado do Espírito Santo, o curso de Arquivologia é 

ainda pouco conhecido e esforços são realizados, todos os anos, com o intuito de desvelar o 

curso para a sociedade capixaba. No Espírito Santo o curso de graduação em Arquivologia é 

oferecido, unicamente, pela UFES. 
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O Departamento de Arquivologia da UFES e a Associação de Arquivistas do Espírito 

Santo - AARQES vêem reforçando as iniciativas voltadas à divulgação do curso e da 

profissão.  

O Quadro 2 demonstra a relação candidato/vaga em todos os vestibulares realizados 

para o curso de Arquivologia. Vale ressaltar que a partir de 2009 o número de vagas foi 

duplicado, passando para duas entradas anuais com 40 vagas, em função do projeto REUNI
3
. 

 

ANO CAND/VAGA 

2000 12,0 

2001 3,1 

2002 16,1 

2003 4,2 

2004 3,4 

2005 4,7 

2006 5,3 

2007 3,9 

2008 2,5 

2009 2,2 

2010 1,8 e 0,6 (reservas) 

2011 3,0 e 0,6 (reservas) 
                  QUADRO 2 – RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA 

          Fonte: Núcleo de Processamento de Dados - NPD/UFES (2011) 

 

A profissão é recente e também desconhecida acarretando a inserção, na graduação, de 

estudantes em sua maioria, totalmente desinformados acerca da formação e das demandas 

profissionais que envolvem a gestão da informação orgânica/arquivística, pretendida pelas 

empresas públicas e privadas. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Arquivologia justifica a criação do 

curso nos seguintes termos: 

 

A inserção do curso de Arquivologia na UFES veio agregar valor ao conjunto de 

ações, desenvolvido pela Universidade, no que diz respeito À adequação da formação 

                                                 
3 “O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, instituído pelo 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, ao definir como um dos seus objetivos dotar as universidades federais das 

condições necessárias para ampliação do acesso e permanência na educação superior, apresenta-se como uma das ações que 

consubstanciam o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, lançado pelo Presidente da República, em 24 de abril de 
2007”. Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/diretrizesreuni.pdf>. Acesso em: 3 ago. 2011.  

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/diretrizesreuni.pdf
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de recursos humanos, para atuar junto a instituições e serviços que demandam 

intervenções de natureza e alcance variados, capazes de intervir sobre o conjunto de 

suportes arquivísticos, de forma eficiente e eficaz a fim de atender às expectativas e 

anseios do mercado capixaba. A contribuição, portanto, dar-se-á através da formação 

do arquivista como gestor de processos documentais, apto a trabalhar as soluções de 

tratamento funcional da documentação, atendendo às demandas administrativas e 

técnico-científicas de instituições públicas, privadas e organizações não 

governamentais, além de assessorar indivíduos na pesquisa científica, jurídica, 

administrativa e técnica, bem como em condição de dominar e acompanhar a evolução 

das tecnologias da informação, com vistas à implementação de sistemas de 

informação (UNIVERSIDADE, 2007). 

 

Para a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) buscou-se 

 

[...] subsídios teóricos nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Arquivologia, 

estabelecidos pelo Ministério da Educação; nos documentos emanados dos fóruns 

nacionais e regionais, promovidos pelo Fórum de Pró-Reitores da Graduação para as 

Universidades Brasileiras (Forgrad); e no referencial produzido pelas quatro oficinas 

regionais realizados pela Associação Brasileira de Educação em Ciência da 

Informação (ABECIN), que tiveram como objeto “O Projeto Pedagógico e Avaliação 

do ensino de biblioteconomia e Ciências da Informação” [...] (UNIVERSIDADE, 

2007). 

 

O objetivo geral do PPC é “[...] formar recursos humanos para suprir as necessidades 

do mercado de trabalho na área de Arquivologia”, e os objetivos específicos são: 

 

- construir condições para que sejam implantados, em nossa realidade política e 

administrativa, projetos de sistemas de informação arquivística viáveis e adequados; 

- contribuir para a maior competitividade das empresas espírito-santenses;  

- garantir acesso às exigências legais de testemunho; 

- facilitar a preservação dos registros e expressões da vida cultural e intelectual 

espírito-santense através de formatos tradicionais e digitais (UNIVERSIDADE, 

2007). 

 

Levando-se em conta as informações acima foi elaborado um questionário (em anexo), 

cuja análise consta a seguir. 

 

4 RESULTADOS DA COLETA DE DADOS 

 

Essa pesquisa foi desenvolvida junto aos alunos matriculados na disciplina Introdução 

à Arquivologia, de caráter obrigatório, ministrada no primeiro período da graduação do curso 

de Arquivologia da UFES. O questionário, composto por seis perguntas, sendo uma fechada e 

cinco abertas, permite identificar o perfil do aluno, os conhecimentos prévios acerca do que 
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seja um arquivo, a razão da escolha do curso e as expectativas em relação à formação em 

Arquivologia. 

Quatro turmas, num total de 141 alunos, cursaram a disciplina em quatro períodos 

distintos: 2009/2 - 37 alunos; 2010/1 – 39 alunos; 2010/2 – 23 alunos; e 2011/1 – 42 alunos. 

Desses, 110 alunos (78%) responderam ao questionário que foi aplicado na primeira semana 

de aula de cada um dos semestres já mencionados: 2009/2 – 25 alunos; 2010/1 – 30 alunos; 

2010/2 – 22 alunos; e 2011/1 – 33 alunos. 

 

 

                                          GRÁFICO 1 – ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA 

                                         Fonte: Questionário da pesquisa (2009/2010/2011) 

 

Vale ressaltar que os alunos não alcançados pela pesquisa foram os que não 

compareceram à primeira semana de aula, ou não se apresentaram para cursar a disciplina 

Introdução à Arquivologia no período previsto. 

 

 4.1 Perfil dos alunos 

 

Como dito anteriormente, o curso de Arquivologia é recente no Estado do Espírito 

Santo e esforços são realizados, anualmente, com o intuito de esclarecer os alunos do ensino 

médio acerca da graduação.  

Em relação ao perfil desses alunos, destaca-se que são, na sua maioria, do sexo 

feminino. O Gráfico 2 revela a distribuição, por gênero, nos quatro períodos contemplados na 

pesquisa. Verifica-se que somente no período 2010/2 o quantitativo feminino não foi superior 

ao masculino. 
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Alunos que 

participaram da 

pesquisa 

Alunos que não 

participaram da 

pesquisa 
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GRÁFICO 2 – DISTRIBUIÇÃO POR GÊNERO 

Fonte: Questionário da pesquisa (2009/2010/2011) 

 

No Gráfico 3 é possível conhecer a faixa etária desses alunos, perguntado na primeira 

questão. A maioria é jovem: 40 alunos (37%) têm até 20 anos e 20 alunos (18%) têm idade 

compreendida entre 21 e 25 anos. Com idade entre 26 e 30 anos são 17 (16%); com idade 

entre 31 e 35, e entre 36 e 40, são 7 (6%). Alunos com idade acima de 40 anos são 19 (17%).  

Registra-se o acentuado interesse dos alunos, com idade superior a 35 anos, pela 

formação em Arquivologia. Foram 25 os alunos (23%) que ingressaram no curso com essa 

faixa etária. 

 

 

GRÁFICO 3 – IDADE DOS ALUNOS 

Fonte: Questionário da pesquisa (2009/2010/2011) 

 

Na segunda questão é perguntado aos alunos se já possuem curso superior e em caso 

afirmativo, quais cursos fizeram. Identifica-se que 18 alunos (16%) possuem uma graduação e 
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3 alunos (3%) possuem duas graduações (Letras e Direito; Ciências Contábeis e 

Administração; Letras e pedagogia).  

Os cursos de Biblioteconomia e Administração foram apontados quatro vezes; a 

formação em Direito e o curso de Tecnólogo, três vezes; e os cursos de Pedagogia, Ciências 

Contábeis, Turismo e Letras/Inglês, duas vezes. Também foram mencionadas as graduações 

em História, Arquitetura e Letras/Literatura, uma vez cada.  

 

 

                 GRÁFICO 4 – FORMAÇÃO ANTERIOR  

           Fonte: Questionário da pesquisa (2009/2010/2011) 

 

Vale destacar o interesse de profissionais, graduados em outras áreas, pela formação 

em Arquivologia. A constatação do fenômeno é relevante para futuras análises. 

Na terceira questão é perguntado aos discentes se trabalham, onde e qual seu cargo ou 

função. Em relação à atividade profissional, percebe-se no Gráfico 5, que 53 alunos (48%) já 

realizam atividade profissional.  

Ficou demonstrado que há disponibilidade de tempo, de pelo menos 57 alunos, para 

realização de atividades extra curriculares, pois 52% não trabalham. 

81% 

16% 

3% 

Não possuem 

graduação 

Possuem uma 

graduação 

Possuem duas 
graduações 



 
 

12 

 

 

                                                     GRÁFICO 5 – ATIVIDADE PROFISSIONAL 

                                                  Fonte: Questionário da pesquisa (2009/2010/2011) 

 

4.2 Realização de visita a arquivos  

 

A quarta pergunta indagava se os alunos já haviam visitado um arquivo. Apenas 36 

alunos (39%) sinalizaram afirmativamente.  

Dos 36 alunos que declararam já terem visitado arquivo: 26 (72%) visitaram um 

arquivo; 8 (22%) visitaram 2 arquivos; e 2 alunos (6%), visitaram 3 arquivos conforme 

demonstrado no Gráfico 6. 

Fica evidente o desconhecimento dos alunos que optam pela formação quanto à 

identificação do que seja um arquivo. 

Destacamos que 6 alunos (5%) citaram biblioteca, livraria, editora e programa de 

computador, “Word e Excel”, em resposta à pergunta Quais arquivos você já visitou? 

 

 

          GRÁFICO 6 – REALIZAÇÃO DE VISITA A ARQUIVOS 

                Fonte: Questionário da pesquisa (2009/2010/2011) 

48% 
52% 

Trabalham 

Não trabalham 

72% 

22% 

6% 

Visitou 1 arquivo 

Visitou 2 arquivos 

Visitou 3 arquivos 



 
 

13 

 

4.3 Sobre a razão de escolha do curso 

 

Perguntou-se aos alunos, na quinta questão Porque escolheu o curso de Arquivologia? 

Foram mencionados 24 razões para a escolha do curso conforme demonstrado no Quadro 3.  

 

Ocorrência Razão Elencada 

31 Mercado de trabalho com oportunidade de emprego 

20 Aptidão/Gosta da área 

20 As matérias do curso 

18 Indicação de amigos e familiares 

15 Pesquisou e se interessou 

12 Baixa concorrência no vestibular 

12 Muitos Concursos Públicos 

8 Por ser um curso novo 

4 Adquirir conhecimento 

3 Gosta da área de Humanas 

3 Quer mudar de profissão 

3 Relação com outras disciplinas 

2 O curso é noturno 

2 Já trabalhou em arquivo e gostou 

2 O curso tem relação com informática 

2 Pretende mudar de curso 

1 Por causa da prova discursiva 

1 Vai conhecer e se gostar permanece 

1 Curso de pouca duração (7 semestres) 

1 Falta de opção 

1 Realizar um sonho 

1 Influência da “Feira de Cursos da UFES” 

1 Não conseguiu passar em outro curso 

1 Fez vestibular só para testar e passou 
QUADRO 3 – RAZÃO DA ESCOLHA DO CURSO 

Fonte: Questionário da pesquisa (2009/2010/2011) 

As oportunidades percebidas no mercado de trabalho capixaba foi a razão mais 

recorrente, apontada 31 vezes e no Gráfico 7 visualizamos as várias razões elencadas pelos 

estudantes. 



 
 

14 

 

  

GRÁFICO 7 – RAZÃO DA ESCOLHA DO CURSO 

Fonte: Questionário da pesquisa (2009/2010/2011) 

 

Percebe-se que são expressivas às indicações aptidão/gostar da área e a afinidade com 

as disciplinas do curso, uma vez que grande parte dos alunos nunca visitou um arquivo. A 

indicação de familiares e pessoas conhecidas é também representativa. 

 

4.4 Expectativa em relação ao curso  

 

Perguntou-se aos alunos, na última questão, quais suas expectativas em relação ao 

curso? O Quadro 4 explicita as expectativas apontadas pelos estudantes em relação à 

graduação.           

     

Ocorrência Expectativas em relação ao curso 

49 Obter conhecimentos sobre o curso e em geral 

43 Trabalhar na área 

18 Identificar-se e gostar do curso 

14 Conseguir concluir o curso 

14 Passar em concurso público  

11 Estabilidade financeira 

5 Estar preparado para o mercado de trabalho  

5 Realização profissional 

5 Ser um bom profissional 

5 Mudar de área de trabalho 
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3 Conhecer melhor o curso de Arquivologia 

2 Pretende trocar de curso 

2 Ter uma excelente formação 

Ocorrência Expectativas em relação ao curso 

2 Conhecer colegas e profissionais da área 

1 Conseguir bons estágios 

1 “Que o curso apareça como um curso estruturado” 

1 Descobrir algo que eu goste 

1 Não tem expectativa 

1 Ser professor de Arquivologia 
QUADRO 4 – EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO CURSO 

Fonte: Questionário aplicado aos alunos (2009/2010/2011) 

 

No Gráfico 8 visualizam-se o número de vezes em que as opiniões, com maior número 

de registros relacionadas às expectativas dos alunos, foram mencionadas. Evidencia-se a 

desinformação em relação à graduação, já que a maior ocorrência está relacionada à obtenção 

de conhecimentos sobre o curso, e logo a seguir, apresenta-se o desejo de trabalhar na área, 

informação que coaduna com a maior ocorrência registrada no Quadro 2 - O mercado de 

trabalho com oportunidade de emprego. 

 

 

GRÁFICO 8 – EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO CURSO 

Fonte: Questionário da pesquisa (2009/2010/2011) 
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Percebe-se o interesse dos alunos em identificar-se com o curso e a preocupação com a 

conclusão da graduação. Os concursos públicos e a preocupação com a estabilidade financeira 

também aparecem de forma relevante. 

 

5 DISCUSSÃO PARCIAL DOS RESULTADOS 

 

As quatro turmas da disciplina de Introdução à Arquivologia, nos quais a pesquisa foi 

posta em prática, representaram uma oportunidade para conhecer os alunos, perceber suas 

impressões e anseios em relação à formação em Arquivologia. Devemos, no entanto, refletir 

sobre esse trabalho como um instrumento para (re)pensar a disciplina de Introdução à 

Arquivologia e, em especial, os conteúdos ministrados aos alunos iniciantes que demonstram 

um alto grau de desinformação relacionado à formação arquivística. 

A partir dessas informações podemos considerar que:  

 há necessidade de divulgar, com regularidade, o curso e a profissão junto 

aos estudantes do nível médio bem como à sociedade como um todo, já que muitos 

desconhecem a profissão e interessados, com idade superior a 35 anos, estão iniciando 

o curso superior ou retornando a universidade para realizar um novo curso; 

 o Departamento de Arquivologia da UFES e a AARQES tem papel 

fundamental na divulgação do curso; 

 a propaganda pessoal (amigos e familiares) levou um número considerável 

de estudantes à graduação; 

 o público masculino começa a se interessar pela profissão e o número de 

estudantes do sexo masculino vêm aumentado a cada ano; 

 as oportunidades no mercado de trabalho, os concursos públicos e os 

salários oferecidos são o grande atrativo para a busca da formação profissional;  

 apesar de serem poucos os alunos iniciantes no curso que já visitaram 

arquivos, se torna relevante o número daqueles que registraram que a escolha pelo 

curso de Arquivologia foi fruto de pesquisa e consequente interesse pelo conteúdo 

curricular; 

 a baixa concorrência do curso de Arquivologia, no vestibular, ainda é um 

atrativo bastante considerado pelos candidatos ao vestibular; 
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 o desejo de ser um bom profissional, capaz de realizar com excelência a 

função de arquivista, ficou evidente. 

Por último reforça-se a relevância da formação, junto à sociedade, já que muitos 

alunos foram convencidos por amigos, familiares e professores de nível médio que apontaram 

a profissão como promissora em função das muitas oportunidades de emprego, tanto no setor 

público como no privado. Acredita-se que essas demandas de mercado exercerão influência 

crescente no interesse pelo curso/formação, não só no que concerne à procura pelo curso nos 

vestibulares, mas também no interesse pelos conteúdos ministrados em sala de aula já que o 

desejo de estar bem preparado, e ser aprovado em concurso, são uma realidade cada vez mais 

evidente. 
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