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Resumo: Pesquisa sobre os alunos do curso de graduação em Arquivologia da Escola de Ciência da 

Informação da UFMG, realizada com os objetivos de identificar seu perfil nas dimensões social, 

econômica, cultural e acadêmica, e de registrar e acompanhar a evolução dos discentes no curso. Os 

procedimentos adotados para a coleta de dados deram-se em duas frentes: uma baseada em algumas 

questões do Questionário socioeconômico e cultural da Comissão Permanente do Vestibular da UFMG 

(COPEVE), aplicado a todos os candidatos por ocasião do Vestibular; e outra, baseada em 

questionário específico. Os dados coletados apontam para o seguinte perfil: a maioria dos alunos 

reside na capital mineira ou em sua região metropolitana; são, em sua maioria, solteiros e a idade 

média é de 26 a 36 anos; vêm de camadas inferiores da sociedade e contribuem expressivamente na 

renda familiar; são provenientes, geralmente, de escolas públicas; não participam, na maioria dos 

casos, de outras atividades acadêmicas; são trabalhadores e vêm, em média, de uma carga horária 

semanal de trabalho de 40 horas; mais da metade afirma ter escolhido a profissão pelas possibilidades 

de inserção no mercado de trabalho; e preferem a Internet à leitura de um livro. 
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Abstract: Research on students of archival science degree in the Escola de Ciência da Informação 

UFMG held with the objectives to identify their profile on social, economic, cultural and academic 

dimensions and to record and track the progress of students throughout the course. The procedures 

adopted for data collection have taken place on two fronts: one based on some issues of 

socioeconomic and cultural survey of the Comissão Permanente do Vestibular da UFMG (COPEVE), 

applied to all candidates during the Vestibular, and the other based on specific questionnaire. The data 

collected suggest the following profile: the majority of students live in the state capital or in its 

metropolitan area; are mostly married, and average age is 26 to 36 years; come from lower strata of 

society and contribute significantly in family income; are usually coming from public schools; do not 

participate, in most cases, of other academic activities; are workers and have, on average, a weekly 

schedule of work for 40 hours; more than a half have said they have chosen the profession due the 

possibilities to enter the labor market; and prefer the Internet to read a book.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na I Reunião Brasileira de Ensino e Pesquisa em Arquivologia (REPARQ), realizada 

em Brasília, em junho de 2010, os docentes e pesquisadores em Arquivologia das 

universidades públicas brasileiras presentes, recomendaram que cada curso de graduação em 

Arquivologia deveria criar um grupo de estudos para produzir uma série histórica sobre o 

perfil do seu corpo discente. 

Diante dessa recomendação, em outubro de 2010, foi criado um grupo de pesquisa 

informal na ECI/UFMG, com os seguintes objetivos: 

a) identificar o perfil dos discentes do curso de graduação em Arquivologia da UFMG 

nas suas múltiplas dimensões (social, econômica, cultural e acadêmica); e 

b) registrar e acompanhar a evolução dos discentes, no decorrer do curso, considerando, 

inclusive, os dados coletados pela UFMG por ocasião da inscrição dos alunos para o 

exame de entrada na Universidade. 

O apoio e incentivo para a realização da pesquisa em questão têm como fator 

primordial as possíveis aplicabilidades dos resultados e análises, a saber: 

a) os resultados servem de subsídios para futuras reformas curriculares e possíveis 

(re)configurações do curso de Arquivologia da UFMG e suas infraestruturas; 

b) a análise dos resultados permite visualizar e compreender as demandas e expectativas 

dos alunos nas suas múltiplas dimensões; 

c) o conhecimento do perfil dos alunos é capaz de facilitar o direcionamento das 

disciplinas em sala de aula e melhorar a relação aluno-professor; 

d) a análise dos resultados permite expandir os objetivos da formação integral dos 

discentes, inclusive em relação à inserção no mercado de trabalho; 

e) a análise dos resultados permite ampliar e aperfeiçoar temático de pesquisas dos 

docentes; 

f) a pesquisa permite o alinhamento entre as expectativas da universidade, dos docentes e 

dos alunos e os desafios e perspectivas da Arquivologia no cenário estadual e 

nacional; e 

g) os resultados contribuem para a harmonização mínima dos currículos de Arquivologia 

das universidades brasileiras, respeitando as contingências históricas e as 

configurações de cada curso. 
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Esta comunicação de pesquisa estrutura-se a partir do histórico do curso de 

Arquivologia da ECI/UFMG, seguido de uma revisão de literatura de dez estudos publicados 

de perfis de alunos dos cursos de Arquivologia nas universidades brasileiras, a saber:  

a) Universidade Federal Fluminense (UFF): 1995 e 2010;  

b) Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO): 1996, 2000, 2004 e 

2010;  

c) Universidade Estadual de Londrina (UEL): 2001;  

d) Universidade de Brasília (UnB): 2000;  

e) Universidade Federal da Bahia (UFBa): 2001; e  

f) Universidade Estadual da Paraíba (UEPB): 2010
4
. 

 Após a análise da literatura sobre o assunto, são apresentados os procedimentos 

metodológicos que proporcionaram a coleta de dados, cujos resultados são expostos de duas 

maneiras: na primeira parte, são arrolados os dados obtidos em ocasião da inscrição do 

vestibular da UFMG e, na segunda parte, aqueles alcançados com a aplicação de questionário 

próprio do grupo de estudos que se formou em torno do tema “perfil de alunos do curso de 

Arquivologia da ECI/UFMG”. Nas considerações finais, apresenta-se, de forma genérica, o 

perfil encontrado do aluno. 

 

2 HISTÓRICO DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA ECI/UFMG 

 

O curso de bacharelado em Arquivologia da Universidade Federal de Minas Gerais
5
 

(UFMG) vincula-se à Escola de Ciência da Informação (ECI) e seus docentes estão alocados 

em dois departamentos: Departamento de Organização e Tratamento da Informação (DOTI) e 

Departamento de Teoria e Gestão da Informação (DTGI). O curso de Arquivologia da 

ECI/UFMG é ministrado no período noturno, com uma entrada anual de quarenta alunos. Foi 

implantado a partir do Parecer 304 da Câmara de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão (CEPE) da UFMG, de 02 de outubro de 2008. 

A criação do curso de Arquivologia na ECI/UFMG decorreu da confluência de três 

elementos, a saber: um desejo dos docentes da Escola de Ciência da Informação – então, 

                                                           
4
 Períodos em que os dados foram coletados. 

5
 Site institucional disponível em: <http://www.eci.ufmg.br/graduacao/arquivologia>. Acesso em: 06 jun. 2011. 
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Escola de Biblioteconomia – desde a década de 1970, constante nas discussões da Escola, 

como uma meta recorrente; uma demanda constante à Escola de Ciência da Informação, por 

parte de organizações das áreas pública e privada, que procuravam a Escola, buscando 

profissionais e estagiários; e a oportunidade do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) do governo federal, 

instituído em 2007. A ECI/UFMG imediatamente aderiu ao REUNI, como a oportunidade 

para a concretização do curso de Arquivologia. 

A criação do curso de Arquivologia da ECI/UFMG ocorreu paralela à criação do curso 

de Museologia e à reestruturação do curso de Biblioteconomia e, nesse sentido, “a 

competência instalada” (humana, estrutural e acadêmica) na ECI e em outras unidades da 

UFMG, com sua “estrutura de ensino, pesquisa e extensão, com as quais o conhecimento 

específico da Arquivologia mantém fronteiras” (ALVARENGA; ARAÚJO; LOURENÇO, 

2008, p. 4), ensejou e facilitou a criação imediata do curso. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Arquivologia da ECI/UFMG, como não poderia 

deixar de ser, considerou-se a legislação federal; as diretrizes curriculares do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) para a área; os currículos de outras universidades brasileiras; 

além de registros e discussões internas da ECI sobre a integração das áreas de Arquivologia e 

Museologia, no contexto da Escola. Também, buscou-se a contribuição de um consultor para 

ajudar na construção da identidade do curso de Arquivologia dessa Escola. 

Como foram estruturados os cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, 

com um tronco comum no contexto da Escola de Ciência da Informação, buscou-se o 

compartilhamento dos conhecimentos mútuos para o futuro intercâmbio e cooperação dos 

profissionais e dos pesquisadores, mas não uma formação idêntica para todos.  

A composição do corpo docente, por meio de concurso público, foi concluída no 

segundo semestre de 2010. São oito professores, sendo cinco em dedicação exclusiva e três 

em regime de 20h. Quanto à formação de origem, quatro tem graduação em História, dois em 

Biblioteconomia, um em Arquivologia e um em Artes Visuais. No quesito titulação, são 

quatro doutores (dois em História, um em Ciência da Informação, um em Educação) e quatro 

mestres (três em Ciência da informação, um em Administração pública). 

Com o quadro completo, foi criado o Núcleo Docente Estruturante (NDE), 

responsável por estudar e avaliar o projeto pedagógico e a implantação do curso, de maneira a 

propor ao Colegiado aspectos a serem aprimorados. Atualmente, o curso conta com grupos de 
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estudos e seus docentes coordenam ações de pesquisa e de extensão, com a participação de 

discentes de Arquivologia. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os estudos sobre o perfil de estudantes, aqui apresentados, buscam levantar 

características básicas dos discentes, como forma de conhecê-los melhor; definir suas 

exigências sobre a estrutura física e acadêmica das instituições das quais fazem parte; adequar 

suas demandas à estrutura curricular; definir suas origens sociais, culturais e econômicas; e - 

por que não? - auxiliá-los na inserção no mercado. Esta seção não tem a intenção de citar 

novamente todos os números encontrados por esses trabalhos, mas, de forma sucinta, ressaltar 

os perfis delineados por cada um deles
6
. 

O primeiro estudo publicado que procurou delinear o perfil do aluno de Arquivologia 

foi o de autoria de Jardim e Fonseca (1999), sobre o estudante da UFF. Situado 20 anos 

depois do início da formação arquivística no Brasil, esse estudo propôs-se refletir sobre o 

cenário pedagógico sob o qual se baseava as universidades que ofereciam cursos de 

Arquivologia e a exigência do aluno por uma formação voltada para a cidadania. Os dados 

foram coletados em 1995, e a pesquisa não considerou alunos reingressantes, ou seja, que já 

tinham concluído um curso de graduação em outra oportunidade. Em linhas gerais essa 

pesquisa apresentou uma faceta de inclusão social na área de arquivologia: o aluno 

pesquisado procurava o curso como forma de se integrar socialmente. Houve nítida percepção 

de que os estudantes eram, predominantemente, de baixa renda, o que tinha consequências em 

seu capital cultural. A universidade era vista, nesse sentido, como capaz de mudar essa 

situação, mas os autores, em suas conclusões, sugerem que “a universidade [...] não se 

encontra estruturada para dar conta deste déficit” (JARDIM; FONSECA, 1999, p. 133). As 

afirmações dispostas na conclusão do trabalho apontaram que: 

 

O quadro descrito pressupõe repensar um projeto pedagógico sob o qual se 

sustenta a formação de arquivistas, considerando o aluno como um sujeito 

que demanda uma formação de cidadania, o que ressalta a função social da 

universidade. O projeto vigente está mais próximo do aprender a fazer do 

que do aprender a aprender. Sob tal perspectiva, a universidade forma, 

                                                           
6
 Notem que as datas apresentadas em cada um dos estudos referem-se, quando estão entre parênteses, à data de 

publicação; e, quando citadas no texto, à data de coleta de dados. 
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sobretudo, técnicos de arquivos e não, arquivistas. E provavelmente não dá 

conta de municiá-los em termos de capital informacional para o exercício da 

cidadania (JARDIM; FONSECA, 1999, p. 133-134, grifos dos autores). 

 

No mesmo ano de 1999, formalizando a publicação de um trabalho apresentado em 

1996, em evento científico, Ana Celeste Indolfo apresentou o perfil dos estudantes de 

Arquivologia da UNIRIO, procurando compreender o grau de satisfação dos alunos em 

relação à estrutura do curso oferecido naquela universidade e em relação ao quadro docente 

existente (INDOLFO, 1999). Os resultados dessa pesquisa foram ao encontro daqueles de 

Jardim e Fonseca (1999): uma necessidade de redimensionamento do projeto pedagógico, em 

que o currículo se voltasse para as expectativas do aluno com relação ao perfil do profissional 

da informação e para a valorização da arquivologia e do arquivista no país. 

Um ano depois, em 2000, Anna Carla Almeida Mariz, então professora do curso de 

Arquivologia da UNIRIO, publicou no periódico Cenário Arquivístico, o estudo sobre o perfil 

do aluno dessa universidade. A intenção da realização desse estudo era, entre outras 

justificativas, de se evitar ou reduzir a evasão e de se comparar com os dados obtidos antes na 

pesquisa de Indolfo (1999). Dessa maneira, o questionário adotado nessa pesquisa foi o 

mesmo utilizado por Indolfo, em 1996. Nos resultados encontrados, observou-se maior 

contentamento por parte dos alunos com o corpo docente do curso de Arquivologia da 

UNIRIO; um crescimento significativo da área, que se refletiu numa maior procura pelo 

curso, no aumento da oferta de estágio e na ampliação do número de cursos de graduação de 

arquivologia no país; e uma mudança, de forma geral, do perfil daquele estudante que busca a 

formação na área arquivística. 

Bartalo (2001) apresentou uma proposta de investigação do perfil profissional face ao 

mercado de trabalho dos alunos do curso de arquivologia da UEL. Embora o projeto para a 

realização da pesquisa com os discentes não tenha sido efetivado, tal trabalho orientou, 

sobremaneira, outras pesquisas realizadas no país nos anos seguintes.  A proposta colocada 

era de que não somente o perfil do aluno fosse analisado, mas que expectativas e necessidades 

do mercado de trabalho existente fossem levantadas para uma melhor adequação do curso até 

então oferecido à realidade. Preocupações com a educação continuada foram apontadas, não 

deixando de lado as já conhecidas problematizações com relação ao currículo. 

Em 2002, foi a vez do curso de graduação em arquivologia da UFBa realizar uma 

pesquisa sobre o perfil de seus estudantes. Matos, Amaral e Rios (2002, p. 52) notaram “a 
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falta de cultura pedagógica e de aprendizagem acadêmica entre os alunos”, que se mostraram 

imaturos para a relação com outras instâncias acadêmicas e com profissionais da área. Como 

no estudo de Jardim e Fonseca (1999), percebeu-se a demanda por um “conhecimento técnico 

aplicado”, o que levou os autores a sugerirem o incremento da pesquisa e suas conexões com 

a docência na área. A relação dialética entre o ensino e o mercado de trabalho foi uma das 

preocupações dos autores, além da necessidade de renovação dos currículos de Arquivologia 

existentes. 

Ainda no ano de 2002, Sousa estudou o perfil do aluno de arquivologia da UnB. O 

objetivo era “conhecer esse sujeito para adequar o projeto político pedagógico do curso” na 

época passando por alterações curriculares (SOUSA, 2002, p. 27). Os dados apresentados, que 

configuram o perfil dos alunos dessa instituição de ensino, levam o autor a considerar que 

havia uma necessidade de divulgação institucional do curso e da profissão e uma ampliação 

do diálogo com a sociedade, o que seria alcançado pelos trabalhos de extensão. Nota-se que 

essas considerações estão ancoradas, essencialmente, no fato da maioria dos alunos 

declararem que a atividade do arquivista não era socialmente reconhecida (72% dos 

entrevistados). Interessante apontar que o autor mostrou-se preocupado com a relação 

estabelecida entre os alunos, instituições que oferecem estágios na área e os cursos de 

Arquivologia. Havia, segundo ele, uma necessidade de maior integração e interlocução entre 

esses sujeitos (SOUSA, 2002). 

Em 2004, confrontando resultados obtidos em pesquisas já citadas nesse trabalho, 

Pena, Ridolphi e Indolfo (2004) examinam novamente o perfil dos alunos de Arquivologia da 

UNIRIO. Os objetivos desse trabalho eram, além de apresentar o perfil do estudante e 

comparar com os resultados anteriores, apontar problemas, demandas e satisfação dos 

discentes com relação ao curso; analisar os aspectos sociais do estudante de Arquivologia; e 

percebê-lo como sujeito atuante no ambiente universitário. Os resultados obtidos na pesquisa 

apresentaram alunos cujos capitais cultural e social ampliaram-se durante os oito anos que 

intercalaram essa daquelas pesquisas de Indolfo, em 1996, e Mariz, no ano 2000 (INDOLFO, 

1999; MARIZ, 2003). Por outro lado, a insatisfação com relação à grade curricular foi 

percebida e a formação tecnicista foi novamente criticada. 

Houve um silêncio de publicações nos anos seguintes, até que Ridolphi (2010) voltou 

a estudar o perfil dos estudantes de arquivologia da UNIRIO. Utilizando-se da mesma 

metodologia aplicada nos anos anteriores (1996, 2000 e 2004), o autor encontrou um perfil 
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modificado dos alunos. Primeiramente, esses estudantes, em sua maioria, tinham ingressado 

na universidade na idade ideal, ou seja, logo depois do ensino médio. A ideia anterior, de se 

utilizar o curso de graduação em Arquivologia como perspectiva de ascensão social, deu lugar 

a uma escolha mais independente, motivada pela vocação ou interesse efetivo na área 

arquivística. O perfil delineado apontou para uma formação cultural mais elevada, que pode 

ser decisiva na opinião crítica sobre o ambiente universitário atual: os alunos apresentaram 

uma avaliação negativa das estruturas físicas e acadêmicas, embora tenham avaliado 

positivamente os docentes e, de maneira geral, o curso de Arquivologia da UNIRIO. 

No mesmo ano, Ridolphi e Vargas (2010) analisaram os estudantes de arquivologia da 

UFF. Utilizando-se da mesma metodologia de Ridolphi (2010), o resultado encontrado não 

diferiu muito do já delineado perfil do estudante de Arquivologia dessa instituição, quinze 

anos antes por Jardim e Fonseca (1999). Os dados obtidos determinaram que o estudante da 

UFF provém, na maioria das vezes, de classes sociais mais baixas e menos favorecidas. Esse 

aluno mostrou-se preocupado com as questões culturais, porém menos engajado nas questões 

políticas. Expôs-se, sobretudo, preocupado com a sua colocação no mercado de trabalho, o 

que o levou a manifestar descontentamento com o horário das disciplinas, que atrapalhava a 

realização de estágios melhores remunerados; e com o currículo dos cursos, que não refletia 

as demandas do mercado. No entanto, a avaliação geral do curso foi melhor do que a 

encontrada em 1995, enquanto duras críticas foram feitas às estruturas física e acadêmica 

oferecida pela universidade. 

Ainda em 2010, Nascimento et al. publicam no IV Congresso Nacional de 

Arquivologia os resultados da pesquisa que buscou o delineamento da formação profissional 

do estudante de Arquivologia da UEPB. A pesquisa visava ter subsídios para “melhorar a 

qualidade de atendimento ao educando e, por consequência, aprimorar a qualidade do curso” 

(NASCIMENTO et al., 2010, p. 2) e apresentou dados comparativos que compreendem os 

anos de 2007 a 2010. Com relação aos alunos do curso de arquivologia, a pesquisa encontrou, 

grosso modo, um perfil de baixa renda, que não domina outro idioma, mas que optou por 

fazer Arquivologia, considerando a área e o profissional importantes. Os alunos que estavam 

prestes a se formar declararam-se preparados para exercer a profissão de arquivista. Por fim, a 

pesquisa apontou para a criação de uma base de dados sobre “as necessidades e as 

expectativas desses alunos, o que possibilitará um planejamento estratégico e o refinamento 

do projeto político-pedagógico da referida área” (NASCIMENTO et al., 2010, p. 10). 
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A análise das iniciativas de definição de perfis dos alunos de Arquivologia mostra que, 

infelizmente, os estudos têm sido feitos, na grande maioria das vezes, na região sudeste. Quer 

pelo surgimento recente de cursos de arquivologia em outras regiões do país, quer pela não 

proposição (ou não publicação) de estudos dessa monta pelas instituições de ensino de 

Arquivologia, os trabalhos são ainda bastante escassos, o que impossibilita se generalizar os 

resultados ou se pensar em um perfil do estudante brasileiro de arquivologia. 

Sem a intenção de generalizações, no entanto, percebeu-se que o perfil, até então 

encontrado, aponta para um aluno preocupado com a inclusão social. Vindo, na maioria das 

vezes, de famílias de baixa renda, esse estudante utiliza-se do curso de graduação em 

Arquivologia como forma de ascensão social, cultural e econômica. 

Dos trabalhos apresentados, vários fizeram referência ao descontentamento do aluno 

com relação ao currículo ministrado nas instituições de ensino de Arquivologia. Sabe-se que o 

currículo de um curso de graduação é dinâmico, mas a evolução dos trabalhos mostrou que os 

estudantes estiveram - e estão! -, em grande parte, insatisfeitos com o projeto pedagógico e 

com a grade curricular dos cursos, dos quais fazem parte. Houve, sobretudo, uma manifesta 

contrariedade em relação às estruturas acadêmicas e físicas das universidades, o que é fruto, 

muito provavelmente, da política educacional que assola o país nos últimos anos. 

A profissão e a área foram preocupações constantes dos alunos abordados pelas 

pesquisas. Os estudantes afirmaram a falta de visibilidade dos cursos, o desinteresse da 

sociedade pelas questões arquivísticas e a valorização do profissional atuante em arquivos no 

mercado de trabalho.  

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos adotados para a coleta de dados dessa pesquisa deram-se em duas 

frentes: uma parte baseou-se em algumas questões do Questionário socioeconômico e cultural 

da Comissão Permanente do Vestibular da UFMG (COPEVE), aplicado a todos os candidatos 

por ocasião do Vestibular; e outra parte baseou-se em questionário específico, criado para 

esse estudo, disponibilizado online, usando a ferramenta Google Docs. 

O questionário da COPEVE foi solicitado ao setor de estatística e análise de dados, e, 

após justificativa e definição dos itens e do grupo que se queria analisar (aprovados e 

matriculados no curso de Arquivologia, em 2009 e 2010), foram fornecidos em outubro de 
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2010, os dados tabulados, separados por ano de entrada, sem qualquer identificação pessoal 

dos alunos. As informações fornecidas pela COPEVE envolviam alguns dados 

socioeconômicos, opção do vestibular, escolaridade anterior e trabalho e renda familiar. Por 

tratar-se de questionário obrigatório, aplicado por ocasião da inscrição ao vestibular, pode-se 

trabalhar com 100% do universo pesquisado, ou seja, 80 alunos. 

Como complemento a esses dados, foi elaborado um questionário acessível pelo 

Google Docs
7
, aplicado a todos os alunos matriculados no curso. Justificativa e convite para 

participação voluntária na pesquisa foram enviados por email a todos, a partir de cadastro do 

Colegiado do curso, na data de 25 de novembro de 2010. Em vista do pequeno número de 

respostas nessa primeira chamada, foram feitos mais dois convites: o primeiro em 19 de 

dezembro de 2010 e o segundo em 21 de janeiro de 2011. As informações levantadas, nesta 

etapa, forneceram mais alguns dados socioeconômicos, avaliação do curso e professores, 

trabalho, nível escolar da família, atividades culturais e renda familiar. O processo de coleta 

por essa forma foi encerrado às 23h59min do dia 31 de janeiro de 2011. Quanto à cobertura 

do universo obtida nesse questionário, foi possível coletar dados de 52% (27 alunos) da turma 

de 2009 e 48% (25 alunos) da turma de 2010. 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados serão apresentados, conforme mencionado na seção anterior, respeitando 

dois momentos de coleta: a inscrição para o vestibular e o decorrer do curso, com os alunos já 

matriculados. 

 

5.1 Dados obtidos pelo questionário da COPEVE UFMG 

 

Os dados obtidos pelo questionário da COPEVE retratam o aluno de Arquivologia no 

momento de seu ingresso na Universidade. Esses dados demonstram os aspectos 

                                                           
7
 Ferramenta que permite a criação de questionário hospedado na Web, com tabulação automática de dados e 

garantia de completo sigilo do respondente. Disponível em: 

<https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEc3VXpMaDI1TVVQdGFsWl9jQXZHWkE6MQ>. 

Acesso em: 06 jun. 2011. 
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demográficos, um pouco da inserção sociocultural dos alunos de Arquivologia da UFMG, 

bem como as questões sobre a escolha da universidade e do curso. 

Quanto ao gênero, percebeu-se uma pequena predominância de homens (62,5%) na 

primeira turma do curso. Todavia, obteve-se uma ocorrência inversa na segunda turma (65% 

de mulheres). Como se percebe, atualmente, no conjunto, há um equilíbrio entre mulheres e 

homens (51,25% para 48,75%, respectivamente). O interessante é que tal fato pode apontar 

indícios para uma possível superação de “uma certa representação social da Arquivologia 

como uma profissão feminina” constatada por Jardim e Fonseca (1999, p. 130). 

Um aspecto que se encontra bem definido é o estado civil dos estudantes: 72,5% 

declararam-se solteiros, contra apenas 18,75% de casados e 8,75% que marcaram “outros”. 

Os alunos de Arquivologia da UFMG, em sua maioria, 63,75%, nasceram na capital 

do estado, outros 7,5% são naturais dos municípios que integram a Região Metropolitana de 

BH (RMBH) e 16,25% são naturais de municípios do interior de Minas Gerais. Vale ressaltar 

que, por ocasião do vestibular, 73,75% dos alunos residiam em Belo Horizonte, 18,75% na 

RMBH, 5% no interior do Estado e apenas 2,5% em outros estados. Verifica-se, portanto, 

que, sendo o primeiro e único curso de Arquivologia de Minas Gerais, o campo de 

abrangência de seus alunos ainda é absolutamente concentrado na região metropolitana da 

capital, apresentando uma vocação regional, que deixa descoberta grande parte do território 

de Minas Gerais e da maioria absoluta de seus municípios. Nesse quesito, também pode ser 

constatado que o curso em questão atrai poucos alunos de outras regiões do país, mesmo 

porque existem cursos de Arquivologia mais antigos em quase todos os estados limítrofes 

(Espírito Santo, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia). 

Em relação à renda do grupo familiar, os dados retrataram que a maioria concentra-se 

na faixa de dois a cinco salários mínimos (58,75%), seguida da faixa de cinco a dez salários 

mínimos (20%) e de dez a quinze salários mínimos (7,5%). Um aspecto a ser destacado é que, 

nas faixas mais baixas (de menos de um até dois salários mínimos), encontram-se 8,75% dos 

alunos e nas mais altas (de quinze  até quarenta salários mínimos), encontram-se 5% dos 

alunos. Isso revela, não obstante, a concentração entre dois e dez salários mínimos, uma 
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disparidade de condições socioeconômicas entre os alunos, com que o curso deverá lidar e 

observar durante o percurso, de modo a minimizar possível evasão
8
. 

Ainda sobre as condições familiares, 43,75% afirmaram trabalhar e contribuir para o 

sustento da família, enquanto 15% trabalham e são de fato os responsáveis pelo sustento da 

família. Por ocasião do vestibular, 75% dos alunos trabalhavam há mais de dois anos e 

53,75% tinham a carga horária acima de 20h semanais. Esses dados identificaram os alunos 

de Arquivologia, pelo menos no momento de ingresso, como alunos trabalhadores, cuja 

família é impactada diretamente pelo seu rendimento. 

Sobre aspectos demográficos, os alunos de Arquivologia declararam-se em sua 

maioria pardos (40%), seguida da opção brancos (33,75%) e negros (16,25%). Definiram-se 

como amarelos apenas 1% dos alunos e 8,75% preferiram não se declarar. Esse item, 

denominado “cor ou raça” no questionário original, deve ser sempre registrado, mas, levando-

se em conta, também, o aspecto de auto-declaração e, portanto, de pouca definição dessas 

denominações. 

Em relação à formação escolar, verificou-se que 65% dos alunos fizeram ensino médio 

não profissionalizante e 22,5% profissionalizante. Os dados coletados também revelaram que 

a maioria (75%) estudou em escola pública estadual ou municipal
9
, seguida de 21,25% que 

estudou em escola particular e 3,75% em escola pública federal. Sobre essa questão, cumpre 

destacar que o ingresso de alunos que cursaram o ensino médio, total ou parcialmente, em 

escola pública, vem crescendo com a política de bônus para alunos oriundos de escolas 

públicas
10

 da UFMG. 

Por intermédio dos dados coletados, também foi possível constatar a incapacidade da 

maioria (37,5%) de leitura em língua estrangeira, contra 26,25% que leem em espanhol e 

21,25% em inglês. 

                                                           
8
 Parte-se do pressuposto que o desnível socieconômico acentuado influencia no desnível informacional, o que 

prejudica o andamento das aulas e cria desmotivação em um dos dois extremos apontados pelos resultados de 

apuração de renda familiar. 
9
 Cabe aqui, destacar que, de acordo com os resultados do Vestibular 2009, os cursos com maior incidência de 

alunos egressos de escola pública são as versões noturnas de Licenciatura em Física (87,5%), Arquivologia 

(82,5%) e Biblioteconomia (82,5%) (RIGUEIRA JR., 2009). 
10

 O programa prevê a aplicação de um multiplicador de 1,10 na nota final de cada uma das etapas do concurso, 

para os candidatos que comprovarem ter cursado e sido aprovado nas últimas sete séries do ensino básico em 

escola pública. 
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Um dado muito importante é o motivo da escolha do curso
11

. O mais impactante é que 

nenhum aluno apontou como motivo para a escolha o prestígio social ou a relevância social 

da profissão, embora 57,5% tenham declarado interesse pela área. O outro motivo 

qualitativamente expressivo foi o de possibilidade de inserção no mercado de trabalho, 

apontado por 31,25% dos alunos. Vale ressaltar que apenas um aluno (1,25%) apontou como 

motivo da escolha a facilidade de aprovação no vestibular. Diante desses dados, pode-se, de 

certa forma, inferir que os alunos escolheram o curso em função da vocação e/ou em busca de 

novas oportunidades em relação ao mercado de trabalho, uma vez que, 64% já se 

encontravam atuando no mercado de trabalho. 

 

5.2 Dados obtidos pelo questionário do grupo informal de estudos “Perfil do Aluno de 

Arquivologia da ECI/UFMG” 

 

A segunda parte dos dados expostos é resultado do questionário aplicado 

posteriormente, conforme descrito nos procedimentos metodológicos. Por meio desse 

questionário, procurou-se detalhar alguns aspectos relevantes para o conhecimento dos alunos 

e outros ligados ao andamento do curso. 

O primeiro a se destacar é a idade dos alunos, concentrada entre 26 e 36 anos (51,8%). 

Embora a idade regular ideal de entrada no ensino superior seja próxima dos 20 anos, nossa 

avaliação é que os muitos jovens ainda tenham tido pouca interação com o mundo das 

organizações, onde, de fato, a questão arquivística se apresenta. Possivelmente, o contato com 

o “mundo dos arquivos” não se dê, ou muito raramente, antes da entrada no mercado de 

trabalho. Por outro lado, por ser um curso recente e único em Minas Gerais, pode-se supor 

uma demanda reprimida. Tal fato pode ser confirmado com outro dado muito relevante: 

28,8% dos alunos já haviam concluído outro curso superior, quando ingressaram no de 

Arquivologia; e ainda mais: 3,8% já haviam concluído uma pós-graduação. 

Cabe aqui destacar, que esses dados associados aos dados sobre os motivos de escolha 

do curso, apresentados na seção 5.1, deixam transparecer, novamente, que o objetivo dos 

alunos não é simplesmente ingressar na universidade em busca de prestígio ou relevância 

social, mas, talvez, em busca da vocação/aptidão ou de novas oportunidades. 

                                                           
11

 Nessa questão, foram permitidas mais de uma opção como reposta. 
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Sobre o nível de instrução dos pais dos alunos de Arquivologia, os resultados mostram 

a seguinte realidade: 38,4% dos pais alcançaram o ensino médio, enquanto 32,6% não 

passaram do ensino fundamental e 26,9% chegaram ao nível superior; 44,1% das mães não 

ultrapassaram o ensino fundamental, 34,26% atingiram o ensino médio e apenas 15,3% 

chegaram ao nível superior. Destacada a questão de gênero e o baixo acesso escolar das 

mulheres até poucas décadas – o que explica o atraso escolar das mães em relação aos pais –, 

cumpre apontar a notória universalização dos ensinos fundamental e médio, que trouxe à 

universidade alunos que tiveram somente 26,9 % dos pais e 15,3% das mães nesse patamar. 

Ressalte-se que os dados consideraram os que ingressaram e não concluíram o curso superior. 

Quanto a outros aspectos familiares, 71,1% dos alunos não têm filhos, o que poderia 

sugerir, em um primeiro momento, menor responsabilidade familiar e, talvez, em 

consequência, maior possibilidade de dedicação acadêmica. Todavia, essa possibilidade pode 

ser refutada, uma vez que 92,3% dos alunos declararam que não participam de atividades 

acadêmicas fora do período de sala de aula. Apenas um aluno (1,9%) participava, por ocasião 

da coleta dos dados, de projetos de iniciação científica; dois alunos (3,84%) atuavam junto ao 

Diretório Acadêmico (DA) ou Diretório Central de Estudantes (DCE); e um aluno (1,9%) 

junto às instâncias representativas dentro da unidade acadêmica (colegiados, departamentos, 

congregação etc.). Acredita-se que tal fato justifica-se em razão de 69,23% dos alunos 

estarem, atualmente, inseridos no mercado de trabalho (44,23% no setor público e 25% no 

setor privado) e 28,8% atuando em estágios remunerados. Vale, ainda, ressaltar que, 21,15% 

possuem uma carga horária de trabalho e/ou estágio (semanal) de mais de 40 horas, 26,9% 

entre 31 e 40 horas, 42,3% entre 21 e 30 horas e 9,6% menos de 20 horas semanais. Além 

disso, 61,5 % desses alunos responderam que pretendem se manter no curso sustentados pelo 

próprio emprego e 34,6% pelo estágio remunerado e menos de 2% afirmaram que contam 

com o apoio da família. 

Esses dados só reforçam o desafio do envolvimento e da dedicação ao curso por parte 

dos alunos, no que se refere, especialmente, à pesquisa acadêmica, participação em ações de 

extensão e mesmo no estágio curricular obrigatório. 

Ainda sobre o percentual de alunos empregados ou em estágio remunerado, 53,8% 

afirmaram já trabalhar em unidades de informação, como arquivos, bibliotecas, centros de 

documentação e museus, e apenas 32,6% em outros serviços. Com base nisso, pode-se 

considerar, mais uma vez, que o interesse pelo curso (ou pela área, como levantado pelo 
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questionário da COPEVE) resulte da aplicabilidade do conhecimento no trabalho ou em 

função da vocação e/ou de uma possibilidade de ascensão no emprego/mercado de trabalho. 

Sobre essa questão é importante aqui ressaltar que 53,8% dos alunos declararam ter optado 

unicamente pelo curso de Arquivologia por ocasião do vestibular, enquanto que 26,9% 

consideraram o curso como uma opção entre outros de áreas afins. 

Quanto aos fatores que influenciaram a escolha pelo, curso destaca-se que nenhum 

aluno escolheu a opção “prestígio da profissão”. Considera-se negativo tal resultado e espera-

se que esse dado motive a área arquivística em se empenhar, em busca de uma reversão. 

Verifica-se que há, de fato, um grande desconhecimento por parte da sociedade em relação à 

profissão. Embora 53,8% dos alunos tenham feito curso pré-vestibular, somente 1,9% 

apontou ter obtido informações sobre o curso de Arquivologia na ocasião. Ninguém declarou 

ter obtido informações sobre o curso nas escolas onde estudaram e apenas um aluno (1,9%) 

obteve informações através de jornais, revistas e televisão. Em contrapartida, 15,3% 

apontaram ter tido informações sobre o curso através de buscas pela Internet e 23% 

declararam que optaram pelo curso devido à influência de profissionais da área. 

Ainda sobre os fatores que influenciaram na opção pelo curso de Arquivologia, 26,9% 

declararam ter sido o reconhecido prestígio da UFMG; 26% o acesso à universidade pública e 

gratuita; 25% a possibilidade de conciliar estudo e trabalho; 23% a vocação ou aptidão 

profissional em arquivística; 11,5% a possibilidade de ascensão social; 9,6% a facilidade de 

ingresso no vestibular; e, mais uma vez, a maior concentração de respostas ficou na opção 

“oportunidades de inserção no mercado de trabalho”, com 59,6%, confirmando a 

consideração feita anteriormente, sobre a empregabilidade e a possibilidade de melhoria no 

emprego a partir do curso de Arquivologia
12

. 

Sobre a área preferencial dentro da Arquivologia, a primeira escolha ficou com 

Conservação e restauração (69,2%). Curiosamente, essa área só foi a primeira na preferência 

nos dados obtidos por Ridolphi (2010), e pode ser considerada como uma área não 

especificamente arquivística (JARDIM, FONSECA, 1999). A segunda opção foi “arquivos 

correntes e intermediários”, com 59,6% da preferência; seguida de “arquivos especiais”, com 

                                                           
12

 Nessa questão foram permitidas mais de uma opção como reposta. 
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51,9%; “tecnologias de informação aplicadas a arquivos”, com 50%; e, por último, “arquivos 

permanentes”, com 46,1% da preferência
13

. 

Buscando levantar, ainda que superficialmente, o que Jardim e Fonseca (1999) 

chamaram de capital cultural – importante em todas as áreas, mas perto do imprescindível no 

campo das ciências sociais aplicadas –, verificamos que as opções culturais e de lazer mais 

destacadas pelos nossos alunos são: navegação na Internet (82,6%); cinema (80,7%); museus 

(69,2%); exposições de arte (55,7%); música (42,3%); e teatro (32,6%). Especificamente 

sobre a leitura de livros não obrigatórios, 21,1% afirmaram não ter lido qualquer um no 

último ano; 15,3% leram apenas um; 17,3% leram dois; 17,3% leram três livros; 9,6% leram 

quatro livros; 5,7% leram cinco; e 13,4% leram mais de seis livros. Mais uma vez, o desnível 

informacional e cultural entre os extremos apurados pelo levantamento de dados, aponta o 

desafio da ECI/UFMG de formar arquivistas para a realidade mineira
8
. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalhou buscou identificar o perfil dos discentes do curso de graduação 

em Arquivologia da UFMG nas suas múltiplas dimensões, como sugerido na I REPARQ, 

ocorrida em 2010. Espera-se que os resultados coletados nesta pesquisa possam, 

sobremaneira, auxiliar nos trabalhos de reformulação curricular; de preparação das aulas e 

condução das relações estabelecidas com os discentes; fomentar o ensino, a pesquisa e a 

extensão no âmbito do curso de Arquivologia da ECI/UFMG; e equilibrar as expectativas da 

universidade, dos docentes e dos alunos e os desafios e perspectivas da Arquivologia no 

cenário estadual e nacional. 

A revisão de literatura aponta para o delineamento de um perfil do aluno de 

Arquivologia subjugado por realidades sociais, culturais e econômicas, que o levaram a 

buscar o curso como forma de ascensão na sociedade. Estudos anteriores a essa pesquisa, 

mostraram certo descontentamento com a grade curricular dos cursos já estruturados e um 

desânimo com relação às imagens da área e dos profissionais da Arquivologia. 

                                                           
13

  Nessa questão foram permitidas mais de uma opção como reposta. 
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Os dados coletados pela UFMG, por ocasião do vestibular e, depois, pelo instrumento 

do grupo informal de estudos, apontam para o seguinte perfil dos alunos do curso de 

Arquivologia da ECI/UFMG: 

a) residem na capital mineira ou na sua região metropolitana, essencialmente, e, em 

grande parte, são mineiros; 

b) há certo equilíbrio no que se refere ao gênero, ou seja, a quantidade de homens e 

mulheres é muito semelhante; 

c) são, em sua maioria, solteiros, e a idade média entre eles é de 26 a 36 anos; 

d) vêm de camadas inferiores da sociedade e contribuem expressivamente na renda 

familiar. Seus pais, na grande maioria das vezes, têm baixo nível educacional; 

e) declararam-se, em maior número, como pardos e brancos; 

f) são provenientes, geralmente, de escolas públicas e, contrariando algumas 

expectativas, alguns já cursaram outros cursos de graduação e até mesmo de pós-

graduação; 

g) não participam, na maioria dos casos, de outras atividades acadêmicas, como pesquisa, 

DA e DCE, por exemplo; 

h) são trabalhadores e vêm, em média, de uma carga horária semanal de trabalho de 40 

horas. Em grande parte desses casos, o trabalho é realizado em unidades de 

informação; 

i) mais da metade afirma ter escolhido a profissão pelas possibilidades de inserção no 

mercado de trabalho; 

j) preferem a Internet à leitura de um livro; e 

k) não falam outro idioma, além do nativo. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVARENGA, L.; ARAÚJO, C. A. Á.; LOURENÇO, C. A. Projeto pedagógico do curso de 

Arquivologia da Escola de Ciência da Informação da UFMG. Belo Horizonte, 2008. 27f. Não 

publicado. 

 

BARTALO, L. O perfil do profissional de Arquivologia formado pela Universidade Estadual 

de Londrina (UEL) face ao mercado de trabalho: reflexões para proposta e um estudo. In: 



 

18 

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUIVOLOGIA, 13., 2000, Salvador. Anais... Salvador: 

Universidade Federal da Bahia UFBA, 2000. Cd Rom. 

 

CENDÓN, B. V. et al. Cursos de graduação da Escola de Ciência da informação da 

Universidade Federal de Minas Gerais: propostas de expansão e flexibilização. Perspectivas 

em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 13, n. 3, p. 223-240, set./dez. 2008. 

 

INDOLFO, A. C. O perfil dos estudantes de arquivologia da Unirio. In: JARDIM, J. M.; 

FONSECA, M. O. A formação do arquivista no Brasil. Niterói: EdUFF, 1999. p. 159-166. 

 

JARDIM, J. M.; FONSECA, M. O. O perfil do aluno do curso de arquivologia da UFF. In: 

______. A formação do arquivista no Brasil. Niterói: EdUFF, 1999. p. 123-158. 

 

MARIZ, A. C. A. Perfil do aluno de arquivologia da Unirio no ano 2000. Cenário 

Arquivístico, Brasília, v. 2, n. 1, p. 15-19, jan./jun. 2003. 

 

MATOS, M. T. N. B.; AMARAL, E. C. S.; RIOS, I. R. O perfil dos estudantes do curso de 

graduação em arquivolobia da UFBa. Cenário Arquivístico, Brasília, v. 1, n. 2, p. 50-55, 

jul./dez. 2002. 

 

NASCIMENTO, F. B. et al. Delineando a formação profissional do estudante de arquivologia 

da UEPB: um estudo estatístico. In: CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, 4., 

2010, Vitória. Anais... Vitória: ENARA, 2010. Disponível em: 

<http://www.aarqes.org.br/cna2010/anais/trabalhos-completos.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2011. 

 

PENA, D.; RIDOLPHI, W.; INDOLFO, A. C. O perfil dos estudantes de Arquivologia da 

UNIRIO em 2004. In: CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, 1., 2004, Brasília. 

Anais... Brasília: UnB, 2004.  

 

RIDOLPHI, W. O perfil dos estudantes de Arquivologia da UNIRIO em 2010. In: 

CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, 4., 2010, Vitória. Anais... Vitória: 

ENARA, 2010. Disponível em: <http://www.aarqes.org.br/cna2010/anais/trabalhos-

completos.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2011. 

 

RIDOLPHI, W.; VARGAS, A. O perfil dos estudantes de Arquivologia da UFF em 2010. In: 

CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, 4., 2010, Vitória. Anais... Vitória: 

ENARA, 2010. Disponível em: <http://www.aarqes.org.br/cna2010/anais/trabalhos-

completos.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2011. 



 

19 

 

 

RIGUEIRA JR., I. Graças ao sistema, percentual de egressos da escola pública na UFMG 

alcançou 45% no Vestibular 2009. Boletim UFMG, Belo Horizonte, n. 1639, p. 4, 02 fev. 

2009. 

 

SOUSA, R. T. B. O perfil do aluno de arquivologia da Universidade de Brasília. Cenário 

Arquivístico, Brasília, v. 1, p. 27-30, jan./jun. 2002. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão CEPE. Câmara de Graduação. Parecer n. 304/2008. Belo Horizonte, 2 out. 2008. 


