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REFERÊNCIAS ÚTEIS 



AOS INGRESSANTES DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA 

Prezadas Alunas, prezados Alunos, parabenizando cada um de vocês pela conquista de entrarem em uma universidade pública, 
nossa proposta aqui consiste em lhes trazer informações mais gerais sobre as possibilidades que a Arquivologia nos oferece 
enquanto ciência interdisciplinar, mas também como nossas atividades técnico-profissionais resultam em impactos 
significativos no cotidianos das administrações corporativas, das administrações públicas dos Três Poderes da República, nas 
esferas de governos estaduais, municipais e do Distrito Federal, mas sobretudo nas vidas de cada indivíduo. 

Assim, considerando as relações de complexidades sociais inerentes às responsabilidades administrativas dos Legislativos, dos 
Judiciários e dos Executivos federal, estaduais e municipais que viabilizam a efetividade das obrigações a que estamos 
sujeitos, a Arquivologia é, simultaneamente, produto e insumo das atividades das administrações, das pesquisas, da 
assistência médica, do acompanhamento escolar das crianças, jovens e adultos, das políticas públicas de segurança, 
habitação, transporte, lazer, meio ambiente e tudo mais que possamos pensar. 

Resultante das imposições jurídico-administrativas, os documentos de arquivos constituem-se em matéria prima de primeira 
grandeza para uma sociedade. Não por acaso as atividades de gestão de documentos são constitucionalmente consideradas 
como de obrigação direta do Estado, posto que não existindo informalidades nos atos da e com administração pública, o 
volume de documentos produzidos e recebidos por um país, exige um profissional de formação técnica especializada que seja 
capaz não só de organizá-lo e disponibilizá-lo a todos que deles venham a precisar, mas também consciente das dimensões 
sociais indissociáveis dos documentos, dos arquivos e da Arquivologia, logo, também dos Arquivistas. 

Quanto mais cedo conquistarmos essa consciência das possibilidades que a Arquivologia nos oferece enquanto profissão com 
certa empregabilidade no mercado de trabalho, mas também como conhecimento técnico da ação humana na satisfação das 
diferentes demandas sociais, mais cedo entenderemos o tamanho de nossas responsabilidades e a necessidade de investirmos 
em nossas formações. 

A compreensão de que o sucesso profissional passa pela nossa capacidade e conhecimentos técnicos que nos habilitam na 
implementação das políticas de gestão de documentos, mas que a nossa felicidade de realização pessoal está condicionada, 
em grande medida, à importância que atribuímos aos impactos das nossas atividades nas vidas das pessoas, sugerimos a 
todas e todos que busquem, o quanto antes, apropriarem-se das relações Arquivos / Arquivologia / Arquivistas e Sociedade. 

Por esta razão é que as universidades públicas existem. É por essa razão que a UNIRIO existe. E é por essa razão que a 
Arquivologia existe e se coloca à disposição de cada uma e cada um na formação   profissional técnica, competente, ética e 
socialmente comprometida. 

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Sejam todas bem-vindas! Sejam todos bem-vindos! 


