
 

A conquista de espaço acadêmico-institucional: do CPA ao Curso de Arquivologia da 
UNIRIO

    A pesquisa documental mostra que desde 1911 já existiam preocupações quanto à criação 
de cursos que capacitassem profissionais para o tratamento especializado dedocumentos 
comuns a bibliotecas, arquivos e museus. Iniciativas da Biblioteca Nacional (BN)e do Museu 
Histórico Nacional (MHN), na década de 1920, foram no mesmo sentido, embora sem 
sucesso.

  Na década de 1950, tendo o seu desenvolvimento internacional tributário à II 
GuerraMundial, a Arquivística no Brasil ainda não contava com um curso específico para 
otratamento e organização de arquivos. Nessa década, os funcionários do AN participavam de 
cursos eventualmente promovidos por outras instituições. Diante dessa situação, o então 
Diretor do AN solicita, à Embaixada da França, a colaboração de um arquivista francês para 
ministrar conferências sobre a organização dos arquivos franceses, que eram referência 
mundial à época. Então, em 1959, vem ao Brasil o professor francês Henri Boullier 
deBranche, que ministra dois Cursos de Aperfeiçoamento de Arquivo para os servidores do 
AN (em 1959 e em 1960), além de um treinamento intensivo no primeiro semestre de 1960. 
Nesse mesmo ano o Curso Permanente de Arquivos (CPA) começa a funcionar no AN, ou 
seja, fora do espaço universitário, como o primeiro curso regular voltado para a formação de 
pessoal especializado no tratamento e organização de acervos arquivísticos.
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    Ratificando esse interesse nacional pelos arquivos, em 1972, o Conselho Federal de 
Educação (CFE) autoriza a criação de cursos de Arquivologia em nível superior. 
Cumprindo a recomendação do I Congresso Brasileiro de Arquivologia (CBA), quanto à 
definição de um currículo mínimo para esses cursos, a Associação dos Arquivistas 
Brasileiros (AAB) encaminha, ao CFE, um projeto de currículo – Câmara de Ensino 
Superior, Processo n. 1845/72 (BOTTINO, 1994, p. 14). No mesmo ano, é aprovado o 
Parecer n. 249/72 da Câmara de Ensino de 1º e 2º graus, que reconhece a Arquivística 
como habilitação profissional no Ensino de 2º grau, (08 de março de 1972). No ano 
seguinte, é firmado um acordo regulando o mandato universitário, concedido pelo 
Conselho da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ao CPA (28 de setembro 
de 1973).

    No início de 1974, é firmado um convênio entre a UFF e o AN, para cooperação 
conjunta das duas entidades em matéria arquivística e de pesquisa histórica, com a 
divulgação, por ambas, dos resultados obtidos nesses campos (ARQUIVO NACIONAL, 
1974, p. 4-5).



 

    Em março de 1977 o CPA é transferido para a Federação das Escolas Federais 
Isoladas do Estado do Rio de Janeiro (FEFIERJ), atual UNIRIO, com a denominação de 
Curso de Arquivologia, de acordo com o Decreto n. 79.329, de 02 de março de 1977v e 
termo de convênio assinado pelo diretor do AN, pelo presidente da FEFIERJ e pelos 
decanos do Centro de Ciências da Saúde e do Centro de Ciências Humanas, dessa 
Universidade (ARQUIVO NACIONAL, 1977b, p. 29-31). A integração do CPA ao 
Centro de Ciências Humanas da FEFIERJ, com a nomeação de professores, pelo seu 
presidente, dá-se pela Portaria n. 141, de 31 de março de 1977 (ARQUIVO 
NACIONAL, 1977b, p. 37-38). Com essa transferência, o CPA, que funcionava no AN 
desde 1960 e já reconhecido como curso superiorvi, passa, oficialmente, a funcionar no 
espaço universitário, ainda no mesmo ano, ou seja, em 1977.

    Com essa transferência, o CPA, que funcionava no AN desde 1960 e já reconhecido 
como curso superior, passa, oficialmente, a funcionar no espaço universitário, ainda no 
mesmo ano, ou seja, em 1977.

    Depois de mais de sessenta anos da primeira iniciativa registrada quanto à criação de 
um curso para a capacitação de arquivistas e de tantos esforços, enfim, a Arquivística 
conquista seu espaço na Universidade. O Curso de Arquivologia da UNIRIO é, então, o 
primeiro a ser realizado na Academia.



 

A expansão da Arquivologia no Brasil: 
criação de mais onze cursos

A partir do CPA e sua posterior transferência para a UNIRIO, são criados, do final dos anos 
1970 a 2008, mais onze cursos de graduação na área, nas seguintes universidades:

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO http://www.unirio.br/

Universidade Federal Fluminense – UFF http://www.uff.br/

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM http://www.ufsm.br/

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
http://www.prograd.ufes.br/cursos_de_graduacao/arquivologia.htm

Universidade de Brasília – UNB http://www.cid.unb.br/

Universidade Estadual de Londrina - UELhttp://www.uel.br/uel/portal/

Universidade Federal da Bahia - UFBA http://www.ici.ufba.br/

Universidade Estadual Paulista – UNESP/MARÍLIA http://www.marilia.unesp.br/

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas/habilitacoes.php?CodCurso=301

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB http://www.uepb.pb.gov.br/

http://www.unirio.br/
http://www.uff.br/
http://www.ufsm.br/
http://www.prograd.ufes.br/cursos_de_graduacao/arquivologia.htm
http://www.cid.unb.br/
http://www.uel.br/uel/portal/
http://www.ici.ufba.br/
http://www.marilia.unesp.br/
http://www1.ufrgs.br/graduacao/xInformacoesAcademicas/habilitacoes.php?CodCurso=301
http://www.uepb.pb.gov.br/


 

Cursos cridos a partir do primeiro 
semestrede 2008

Universidade Federal do Rio Grande – FURG http://www.furg.br/

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG http://www.ufmg.br/

Universidade Federal Santa Catarina – UFSC http://www.cin.ufsc.br/arquivologia.php

Fonte: http://www.aag.org.br/anaisxvcba/conteudo/resumos/comunicacoes_livres/angelica.pdf

http://www.furg.br/
http://www.ufmg.br/
http://www.cin.ufsc.br/arquivologia.php


 

Distribuição no Brasil

Regiões
Sudeste Nordeste Centro-oeste Sul Norte

Quantidade 5 2 1 5 0
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