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Resumo: Mapeamento de discursos explicativos sobre a trajetória de constituição do campo da 

Arquivologia e do profissional arquivista no Brasil, em dissertações e teses que tangenciam essa 

temática, ainda que não seja esse o objeto específico delas. Com os termos arquivologia e arquivística 

realizou-se, em 28 de julho de 2010, o levantamento dos trabalhos a partir do banco de teses da Capes. 

Essa pesquisa fundamenta parte da investigação do projeto Memória e discurso-informacional de 

instituições, financiado pelo CNPq, sobre a institucionalização do campo arquivístico no Brasil com 

base nas realizações do seu movimento associativo na década de 1970, no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Memória Social da Unirio, dentro da linha de pesquisa Memória e Linguagem. Os 

trabalhos analisados realizam interpretações sobre a trajetória da área arquivística com posições que 

vão desde uma origem identificada na criação do Arquivo Nacional, em 1838; nas duas iniciativas da 

instituição, de 1911 e 1960, dos cursos de diplomática e depois de arquivo; no papel do DASP e da 

FGV na modernização do Estado brasileiro; no movimento associativo da década de 1970; no projeto 

de modernização do Arquivo Nacional nos anos de 1980; e, na configuração do campo a partir de 

1991 com os cursos universitários e as leis da profissão e dos arquivos. Os argumentos reforçam a 

condição determinante do movimento associativo na institucionalização do campo arquivístico no 

Brasil.  
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Abstract: Mapping of explanatory speeches on the trajectory of the construction of the field of 

Archivology and the professional archivist in Brazil, namely dissertations and theses that deal with 

this theme, albeit not focussing on it as their main aim. Searching the terms arquivologia 

(='archivology') and arquivística ('archival studies'), CAPES database was examined, on July 28th, 

2010. This theoretical stance is the very foundation of part of the research of the project Memory and 

institutions’ informational-discourse on the institutionalization of archival studies in Brazil, based on 

realizations of its associative movement in the 1970s, within the Graduate Program in Social Memory 

at UNIRIO, following the Memory and Language line of research. The analysis  identified the 

development of archival studies from a source which originates in the creation of the National 

Archives, in 1838; it also identified, in the National Archives, the creation of the course of diplomacy 

and of archival studies, in 1911 and in 1960, respectively; it determined the role of DASP and FGV in 

the modernization of the Brazilian State; it identified the associative movement of the 1970s; it 

appreciated the project of modernization of the National Archives in the 1980s; and it identified the 

setting up of the field of Archive Studies, from 1991 onwards, with the creation of undergraduate 

courses and the laws pertaining to the career and to the archives. Arguments strengthen the necessary 

condition of the associative movement in the institutionalization of  archival studies in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A institucionalização do campo arquivístico no Brasil, a partir das realizações do seu 

movimento associativo na década de 1970, pode ser observada no discurso materializado na 

revista Arquivo & Administração, publicada desde 1972 pela Associação dos Arquivistas 

Brasileiros, construindo memórias (lembranças e esquecimentos) sobre a criação do curso de 

Arquivologia e a regulamentação da profissão de arquivista no país. 

 A revista Arquivo & Administração, há quatro décadas, tem sido um instrumento de 

reprodução desse campo na divulgação da profissão e das funções arquivísticas. Ao longo das 

edições desse periódico, encontram-se artigos, depoimentos, entrevistas, anúncios de cursos e 

eventos, apelos aos profissionais de arquivo, instituindo um espaço discursivo e um modo de 

construção da memória profissional, e tem servido como fonte de pesquisa. 

No editorial da referida revista existem trechos significativos dessa construção de 

memórias pelo discurso, por exemplo, na seguinte avaliação do seu fundador, Jose Pedro 

Esposel: “o movimento em prol da arquivística nacional vem tomando, a cada dia e por fim, 

um louvável e consciente impulso [...] Neste final de 1973 o fato mais significativo foi a 

assinatura do mandato universitário”( 1973, p.5). 

O objetivo desta comunicação é apresentar como a institucionalização da Arquivologia 

e do arquivista no Brasil tem sido explicada em teses e dissertações com temáticas 

arquivísticas. Neste momento são os resultados parciais da investigação do projeto Memória e 

discurso-informacional de instituições, financiado pelo CNPq, sobre a institucionalização do 

campo arquivístico no Brasil, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Memória Social 

da Unirio, dentro da linha de pesquisa Memória e Linguagem. 

Este trabalho se constitui de uma revisão de literatura, construída sobre estudos 

anteriores, que revela o estado da arte do tema da institucionalização do campo arquivístico 

no Brasil. Mapeou-se em resultados de pesquisas que tangenciam essa temática, ainda que não 

seja o objeto específico delas, discursos explicativos sobre a constituição da arquivologia e do 

arquivista no Brasil. Com os termos arquivologia e arquivística realizou-se, em 28 de julho 

de 2010, o levantamento dos trabalhos a partir do banco de teses da Capes. Ao recuperar 131 

resumos com tais palavras-chaves, e lê-los, foi possível selecionar os seis casos na tabela 

abaixo. 
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Autor Título Ano Curso Área Inst. 

Claudio Dutra Crespo O campo da arquivística e os arquivos 

setoriais: conhecimentos e práticas 

2000 Mestrado Comunicação UFF 

Maria Odila Kahl Fonseca Arquivologia e Ciência da Informação: 

(Re) definição de marcos 
interdisciplinares 

2004 Doutorado Ciência da Informação UFRJ 

Augusto Moreno Maia Construção do curso de arquivologia da 

Unirio: dos primeiros passos à 
maturidade universitária? 

2006 Mestrado Educação UNIRIO 

Angélica Alves da Cunha 

Marques 

Os espaços e os diálogos da formação e 

configuração da arquivística como 

disciplina no Brasil 

2007 Mestrado Ciência da Informação UNB 

Paulo Roberto Elian dos 

Santos 

A arquivística no laboratório : história, 

teoria e métodos de uma disciplina 

2008 Doutorado História USP 

Maria Leonilda Reis da 
Silva 

História e memória do arquivo central da 
FGV 

2010 Mestrado História 
 

FGV 

Tabela 1: Dissertações e teses que abordam a institucionalização do campo arquivístico no Brasil. 

Fonte: Elaborado a partir de informações disponibilizadas no banco de teses da Capes
1
. 

 

2 OS ESTUDOS ANTERIORES 

 

Claudio Dutra Crespo, graduado em Ciências Sociais, defendeu sua dissertação em 

2000, no Programa de Mestrado em Comunicação, Imagem e Informação da Universidade 

Federal Fluminense. Investigou a distância entre a arquivística ensinada e a praticada no 

Brasil, tomando por base os arquivos setoriais fluminenses, precisamente, do BNDES, da 

Dataprev e da FGV, sua hipótese central é a de que o trabalho arquivístico não aproxima 

teoria e prática.  

A pesquisa foi a observação in loco nos arquivos selecionados, resultando em uma 

análise dessas realidades com a literatura arquivística. Os resultados indicam que a 

arquivística no Brasil representa, efetivamente, um campo de trabalho, com fragilidade 

teórica, limitação dos profissionais como produtores de conhecimento e exclusão sócio-

econômica desses atores. 

Para esse autor o marco inaugural do campo no Brasil é a gestão de José Honório 

Rodrigues no Arquivo Nacional, incluindo os estrangeiros que convidou para diagnosticar a 

situação arquivística do país. 

Maria Odila Kahl Fonseca (1953-2007), graduada em História, defendeu sua tese em 

2004 no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro em convênio com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia. Analisou as relações interdisciplinares entre a Ciência da Informação e a 

Arquivologia, esta como campo de conhecimento vinculado à formação do Estado moderno, 

dedicado à busca da solução de problemas relacionados à administração de arquivos públicos.  

                                                 
1
 Disponível em: < http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses >. Acesso em: 28 jul. 2010. 
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A autora identifica a institucionalização da Arquivologia no Brasil a partir da década 

de 1970, apontando a sua emergência através da produção do conhecimento arquivístico tanto 

nas instituições arquivísticas como, depois, nos programas de pós-graduação em Ciência da 

Informação.  

Apesar de reconhecer uma história dos arquivos anterior a 1970, essa autora afirma 

que os parâmetros definidores do campo hoje no país foram estabelecidos sob a “indiscutível” 

liderança da Associação dos Arquivistas Brasileiros. Chama atenção para as seguintes 

conquistas: Congressos Brasileiros de Arquivologia; revista Arquivo & Administração; 

graduação em Arquivologia; lei da profissão de arquivista. 

Augusto Moreno Maia, graduado em Administração Pública, defendeu sua dissertação 

em 2006 no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro. Analisa como se deu a formação do primeiro curso de nível superior em 

Arquivologia implantado no Brasil, ressaltando a antecedência do Arquivo Público do 

Império, em 1838, a sua transformação em Arquivo Nacional após o advento da República e a 

trajetória institucional percorrida até 1977.  

O autor desenvolve reflexões sobre as iniciativas de capacitação para o trabalho 

arquivístico dentro do Arquivo Nacional desde o início do século XX, enfatizando as 

diferentes estruturas curriculares construídas, até o primeiro curso de nível superior em 

arquivologia no país, na década de 1970. O marco fundamental seria a criação do Curso de 

Diplomática no Arquivo Nacional em 1911. 

Angélica Alves da Cunha Marques, graduada em Arquivologia, defendeu sua 

dissertação em 2007 no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 

Universidade de Brasília. Apresenta a institucionalização da Arquivística como disciplina 

científica no Brasil, identificando os cursos de graduação, a formação dos docentes, os 

eventos de caráter científico e a produção científica.  

A configuração atual da Arquivologia seria decorrente dos diálogos estabelecidos com 

outras disciplinas. Esses aspectos indicariam uma intensa proximidade entre a Arquivística e 

Ciência da Informação. Nessa trajetória o papel central teria sido exercido pelo Arquivo 

Nacional ao organizar o Curso Permanente de Arquivo em 1960. 

Paulo Roberto Elian dos Santos, graduado em história, defendeu sua tese em 2008 no 

Programa de História Social da Universidade de São Paulo. Analisa a trajetória do campo 

arquivístico no Brasil confundida com a institucionalização de uma disciplina científica, isso a 

partir das práticas de manutenção e uso dos registros no Laboratório de Genômica Funcional e 
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Bioinformática do Instituto Oswaldo Cruz. A racionalidade técnica de processar documentos 

estaria impregnada de pressupostos da pesquisa histórica e das ações e das estratégias de seus 

principais atores sociais. 

O autor identifica a criação e a implementação do Sistema de Arquivos da Fundação 

Getúlio Vargas, no final da década de 1950, como origem da institucionalização da 

arquivística como disciplina no Brasil. Afirma que, a partir deste marco, além do processo de 

estruturação da gestão dos arquivos na Divisão de Documentação do Estado Guanabara, fica 

ainda estabelecida a dinâmica da arquivística no país pelas décadas seguintes. 

Embora esse autor constate a falta de estudos sobre o assunto, assume que a década de 

50 revela-nos o lançamento das bases de uma disciplina. Enfatiza que a despeito da FGV ser 

uma instituição de direito privado exercia uma função pública na capacitação de técnicos para 

as agências do Estado. Observa nesse contexto o desenvolvimento de agentes que serão 

responsáveis pela criação da Associação dos Arquivistas Brasileiros em 1971. 

Maria Leonilda Reis da Silva, graduada em Arquivologia, defendeu sua dissertação 

em 2010 no Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais da Fundação 

Getúlio Vargas. Descreve a trajetória do Arquivo Central da instituição, desde o momento de 

sua criação. Analisa as posições ocupadas por esse arquivo dentro do contexto histórico, 

político e cultural em que se desenvolveu a Arquivologia brasileira. 

Aponta a importância da criação da FGV em 1944 como uma organização paraestatal, 

embora tenha sido estabelecida por um decreto do poder federal e seu dirigente fosse também 

presidente do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP. A finalidade daquela 

instituição seria atender as necessidades de formação na área administrativa buscando 

qualificar o profissional do serviço público. Salienta o papel da FGV e do DASP na 

disseminação do saber e das práticas arquivísticas no Brasil, ainda nas décadas de 1940 e 

1950.  

A autora acredita que o contexto histórico-político do Estado Novo fornece elementos 

como a modernização e o controle informacional, característicos dos regimes ditatoriais, para 

a compreensão dos fatos que levaram à criação da FGV, bem como a preocupação com os 

arquivos e os documentos administrativos no Brasil.  

Hoje esses seis trabalhos apresentados acima, provenientes de pesquisas em programas 

de pós-graduação, representam – além de reivindicarem – uma explicação sobre a trajetória 

acadêmico-institucional do campo arquivístico no país.   
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3 INSTITUCIONALIZAÇÃO DO CAMPO ARQUIVÍSTICO NO BRASIL 

 

A trajetória das práticas e do saber arquivístico no Brasil não é recente. No século 

XIX, com a criação do Arquivo Nacional, em 1838, reconhece-se um marco histórico 

importante para essas práticas. No entanto, apesar da existência de diversas instituições 

arquivísticas, o ensino universitário para formação profissional de arquivistas foi estabelecido 

apenas no final da década de 1970.  

Para Maia (2006) a história da Arquivologia no país começa com a transferência da 

corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808, desencadeando providências de organização 

e de armazenamento em relação aos documentos oficias a serem preservados. A criação do 

Arquivo Público do Império teria implicado no desenvolvimento de técnicas de conservação 

do vasto acervo documental até então produzido e a se constituir.  

O autor observa que somente em 1911 a missão do Arquivo Nacional é realmente 

definida por regulamento, no mesmo ano em que foi instituído o Curso de Diplomática na 

instituição, visando à capacitação de seus funcionários. Marques (2007) identifica ainda o 

Decreto 15.596, de 2 de agosto de 1922, criando um curso técnico comum ao Arquivo 

Nacional, à Biblioteca Nacional e ao Museu Histórico Nacional, mas que não atendeu a 

necessidade técnica do arquivo, por isso, supõe a inexistência de cursos para a formação 

arquivística no país até o final da década de 1950. 

O argumento de Silva (2010) é diferente e aponta o surgimento da área na realização 

do Curso Avulso de Preparação de Pessoal para Organizações de Serviços, do DASP em 

1943, e do Curso de Arquivologia e Administração de Documentos, da FGV em 1947. Assim, 

destaca o papel dessas instituições na construção de parâmetros de organização dos 

documentos em diversos arquivos, em todo o território nacional, inclusive na importação do 

modelo norte-americano que irá privilegiar a gestão de documentos. 

O Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP foi criado em 1938 com 

a finalidade de equipar o Estado com racionalidade administrativa. Tratava-se de modernizar 

a burocracia e estabelecer a avaliação da capacidade no recrutamento do funcionalismo.  

Ao DASP é atribuído o papel de ter valorizado a função dos arquivos na administração 

pública, especialmente porque possibilitou a ida de funcionários a outros países com o 

objetivo de se especializarem no assunto, e de ter criado as carreiras de Arquivologista e de 

Assistente de Documentação na administração federal em 1944. Nesse período o tema da 
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documentação na administração moderna foi enfatizado no seu periódico, a Revista do 

Serviço Público. 

Como primeiro presidente do DASP e da FGV, o engenheiro agrônomo Luiz Simões 

Lopes contribuiu para a área de documentação, o seu posicionamento envolveu a organização 

da Biblioteca e do Arquivo Central da FGV, o apoio à criação do Instituto Brasileiro de 

Bibliografia e Documentação – IBBD e a participação na constituição da Associação dos 

Arquivistas Brasileiros – AAB. 

A interpretação de Santos (2008) indica a origem da institucionalização da arquivística 

no Brasil a partir da experiência do sistema de arquivo da Fundação Getúlio Vargas, mas 

ressalta que a racionalização administrativa na Era Vargas, entre 1930 e 1945, representa um 

contexto de reformas e expansão das funções estatais incluindo serviços de bibliotecas e 

arquivos. Destaca ainda a trajetória de três profissionais relacionados com esse processo:  

 A bibliotecária Nilza Teixeira Soares, recrutada pelo DASP para fazer cursos sobre 

arquivos permanentes nos Estados Unidos, e posteriormente na Inglaterra e na França, 

atuou como arquivista e publicou textos premiados sobre avaliação arquivística de 

documentos.  

 A professora primária Maria de Lourdes Costa e Souza, admitida pelo DASP, obtendo 

treinamento sobre arquivos correntes nos Estados Unidos, atuou como consultora na 

estruturação do Arquivo Central da FGV. 

 A bibliotecária Helena Corrêa Machado, que assumiu a diretoria de documentação do 

Estado da Guanabara em 1963 e conduziu o processo de estruturação da gestão dos 

arquivos nesse âmbito de governo, instituindo um modelo que ficou vigente até a 

década de 1980 no Brasil. 

Segundo Santos (2008), entre 1958 e 1964, os projetos da FGV e do DASP mais a 

atuação inovadora de José Honório Rodrigues à frente do Arquivo Nacional tem relações 

orgânicas e complementares no tocante à experiência prática e ao conhecimento teórico e 

metodológico do trabalho arquivístico. Crespo (2000) é incisivo, entendendo que, na verdade, 

a emergência de um pensamento arquivístico estruturado no Brasil se confunde com aquele 

gestor no Arquivo Nacional. 

O historiador Jose Honório Rodrigues (1913-1987) após um ano como diretor da 

instituição produziu um diagnóstico com o qual militou pela superação da condição de mero 

depósito de documentos sem controle técnico. A gestão ficou marcada por relatórios feitos 

por especialistas estrangeiros sobre a situação dos arquivos brasileiros, apontando seus 
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problemas e orientando as ações de desenvolvimento da disciplina. Merece destaque a vinda 

do arquivista norte-americano Theodore Roosevelt Schellenberg (1903-1970), que elaborou 

um texto sobre os problemas arquivísticos do governo brasileiro, demonstrando a importância 

dos arquivos públicos como lugar de memória nacional. 

Em 1960, concretamente, o Arquivo Nacional estabeleceu uma ação regular de ensino 

em Arquivologia, o Curso Permanente de Arquivos - CPA com dois anos de duração. O 

projeto era uma Escola Brasileira de Arquivística dentro do programa de reorganização da 

instituição, buscando se voltar também para os objetivos administrativos dos arquivos. Crespo 

(2000) concluiu que há uma propulsão da arquivística provocada por conjunturas políticas e 

atuações dos agentes envolvidos neste campo, fundamentalmente, pela presença de 

estrangeiros, pelos levantamentos dos problemas arquivísticos e pelas publicações de textos 

de interesse para área, capitaneados pelo Arquivo Nacional.  

O aluno formado pelo CPA em 1965, José Pedro Esposel, também bacharel em 

Direito, Geografia e História, chefe do arquivo do Banco Central no Rio de Janeiro, tornou-se 

a liderança central na criação da Associação dos Arquivistas Brasileiros - AAB, em 20 de 

outubro de 1971. Tanto Fonseca (2004), quanto Marques (2007) e Santos (2008) apontam a 

importância desse movimento associativo para a institucionalização do campo arquivístico no 

Brasil. 

O movimento anunciava uma campanha por melhoria e aperfeiçoamento dos arquivos, 

tidos como depósitos de documentos amontoados. Houve um grupo de trabalho que se reunia 

e decidiu pela criação da associação para valorizar o trabalho de arquivo. É interessante 

ressaltar que o surgimento desse associativismo arquivístico no Brasil é contemporâneo ao 

canadense, Associação dos Arquivistas do Quebec, e ao português, Associação Portuguesa de 

Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas.  

Antes da AAB, em 15 de dezembro de 1970, foi fundada a Associação de Pesquisa 

Histórica e Arquivística - APHA, na sala de conferência do Arquivo Nacional, com o objetivo 

de divulgar informações e publicar trabalhos, auxiliando a preparação de pessoas habilitadas 

para os serviços nos arquivos. A posição dos diretores da APHA era de difundir uma 

“tecnologia arquivística” suficiente para lidar com arquivos correntes, ainda que frágil para os 

arquivos de custódia, como lugar de excelência da historiografia.  

Nessa visão, os trabalhos de historiadores e arquivistas se distinguiriam na medida em 

que, diante dos documentos, estes se dedicariam ao acondicionamento, à sua classificação, e 

os historiadores, a suas interpretações e busca do dado que importa para a comprovação do 
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fato histórico. O trabalho do arquivista seria uma preparação para a tarefa heurística do 

historiador. 

Para Marques (2007) as associações tiveram relevante papel como espaços de 

articulação das demandas do mundo do trabalho e das reflexões sobre as questões 

arquivísticas, representando um sinal de interesse e mobilização nos meios profissionais em 

torno da integração da classe, certamente, onde a possibilidade do ensino de arquivo na 

universidade foi idealizada. Essa proposta dialogava com o anseio de que não desaparecessem 

os profissionais “de alto nível” necessários aos arquivos de custódia, “indispensáveis” à 

pesquisa histórica nas fontes. 

A criação da AAB, seguida da constituição de seu instrumento periódico de 

divulgação – a revista Arquivo & Administração – e da organização do seu fórum bianual – o 

Congresso Brasileiro de Arquivologia – são elementos que revelam as características de um 

plano coordenado de ações. A finalidade foi dignificar o trabalho arquivístico, delineada 

estatutariamente em três dimensões: formação para a ocupação nos arquivos, legalização 

profissional da competência e regulação nacional dos arquivos. 

No primeiro Congresso Brasileiro de Arquivologia, em 1973, com 1.300 participantes, 

a comunidade congratulava-se com a aprovação do curso superior de arquivo, e seu currículo 

mínimo, pelo então Conselho Federal de Educação. Hoje, o congresso conta com 16 edições e 

a revista Arquivo & Administração firmou-se como o primeiro periódico brasileiro 

especializado na área. Tanto a designação arquivista presente no nome da associação, como 

arquivologia na denominação do congresso e administração no título da revista sugerem 

encaminhamentos escolhidos nesse contexto de sociedade civil organizada. 

Silva (2010) destaca o apoio prestado pela FGV à AAB para sediá-la quando ainda 

não tinha adquirido a sua sede própria. Assinala o tratamento dado ao acervo da FGV, pelo 

seu Arquivo Central, a partir da década de 1970, servindo de modelo para outras instituições. 

A bibliotecária Marilena Leite Paes, cedida para participar de trabalhos na associação, 

ministrava o curso sobre o papel da arquivística na documentação, entre 1968 e 1971, na 

FGV. 

Ao final de 1973 a AAB comemorou o acordo entre a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e o Arquivo Nacional, para validar o nível superior dos diplomas do Curso 

Permanente de Arquivo, conferindo status universitário ao ensino profissional ministrado de 

maneira regular há mais de 10 anos.  
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A regulamentação da profissão ainda significava um ideal a ser perseguido quando, 

em 1977, o CPA foi absorvido pela federação de escolas que deu origem a atual Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano implantou-se a graduação em 

Arquivologia na Universidade Federal de Santa Maria. O modelo de formação defendido pelo 

movimento associativo emplacou a Arquivologia no ambiente de ensino e pesquisa da 

universidade, marco de institucionalização do campo. 

No conjunto de realizações assumidas por esse movimento associativo, por intermédio 

de seu instrumento de divulgação, comemorava-se, em 1978, a institucionalização legal da 

profissão de arquivista, reservada aos graduados em Arquivologia.  Como acontecera com a 

anunciada conquista do curso superior autorizado, agora seus editores divulgavam – além de 

se apresentarem como seus articuladores – o processo legislativo que institucionalizou a 

profissão. Assim, demarcaram-se suas competências e condicionou-se o título aos egressos 

daquele curso. 

Ástrea de Moraes e Castro (2008) publicou textos e documentos sobre a trajetória da 

Arquivologia no Brasil, demarcando a sua participação no movimento associativo, a sua 

carreira como arquivista na Câmara dos Deputados, sobretudo, suas articulações junto ao 

diretor de ensino superior do Conselho Federal de Educação, Vicente Sobriño Porto, com 

quem teria relações pessoais, para conseguir a aprovação da graduação em Arquivologia. 

Também assegura que acionou as influências de Amália Lucy Geisel, filha do militar 

presidente da República Ernesto Geisel, para que a regulamentação da profissão acontecesse 

em 1978. 

A profissão de arquivista encontra-se fundamentada pela Lei 6.546, de quatro de julho 

de 1978 e regulamentada pelo Decreto 82.590, de seis de novembro de 1978. O escopo do 

trabalho arquivístico envolve o planejamento, a organização e o acompanhamento de serviços 

de arquivo nos processos documentais e informativos em torno de acervos arquivísticos com 

fins de preservação, orientado por preocupações culturais e de gestão.  

O processo de profissionalização revela uma competência que vai se delimitando em 

torno da preocupação com a qualidade de determinado trabalho, em prol da sociedade, e de 

sua regulação pelo Estado. A imagem desse profissional é formada com um componente 

coletivo que se torna observável em meios de divulgação da profissão. Nesse sentido, a 

configuração do campo arquivístico no Brasil relacionar-se-ia, portanto, com a passagem da 

condição de ocupação à de profissão, regulamentada por lei federal e apoiada nos cursos 

universitários de arquivologia. 
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Crespo (2000) observa um projeto de construção da área no Brasil, mas com a 

conquista de espaços mais institucionais do que cognitivos, reconhece um avanço apenas 

como categoria profissional que adquiri reconhecimento político-burocrático da profissão de 

arquivista. Os aspectos formais e da legalização sobre o campo de trabalho sobressaíram 

frente à questão da disciplina. Entretanto, Silva (2010) reconhece o associativismo 

arquivístico como relevante fórum de reflexão e intercâmbio de experiências, através de 

cursos ministrados, dos congressos organizados e o periódico publicado.  

É importante notar marcos de institucionalização no período: 1971 – Criação da 

Associação dos Arquivistas Brasileiros; 1972 – Autorização do curso de Arquivologia pelo 

Conselho Federal de Educação; 1973 – Mandato universitário concedido pela UFRJ ao curso 

do Arquivo Nacional; 1977 – Incorporação do curso do Arquivo Nacional pela atual Unirio; 

1978 – Regulamentação da profissão de arquivista no país. 

Posteriormente, a gestão da socióloga Celina Vargas do Amaral Peixoto no Arquivo 

Nacional de 1980 a 1990, incluiu a elaboração e a execução do projeto de modernização da 

instituição, reforçando sua liderança entre os arquivos públicos e na comunidade profissional. 

Para Fonseca (2004) até então as instituições arquivísticas no Brasil e nos países latino-

americanos ainda não existiam efetivamente, apesar de suas instalações e presença nos 

organogramas das administrações públicas.  

Nesse momento em que o corporativismo profissional tinha uma ação forte e vitoriosa 

em relação ao ensino universitário e à legalização da ocupação, Celina Vargas enfrentou 

pressão ao insistir em se declarar socióloga, sem aceitar o enquadramento como arquivista 

pelo tempo de trabalho em arquivos, o que era permitido nos primeiros anos da 

regulamentação da profissão de arquivista.  

Os desdobramentos mais evidentes dessa modernização seriam a cooperação entre 

instituições arquivísticas brasileiras, o debate em torno de um projeto de lei para os arquivos 

brasileiros, a produção de conhecimento arquivístico e a qualificação internacional do 

pensamento arquivístico brasileiro, no entanto, nota-se um paralelo enfraquecimento do 

movimento associativo nas bases da década anterior. 

O momento de consolidação do espaço da universidade é na década de 1990. O 

número de cursos de Arquivologia no país dobrou. Fonseca (2004) demonstra que esse 

processo coincide com a perda de liderança da AAB na área mais a desmobilização das 

instituições arquivísticas, inclusive do Arquivo Nacional, no contexto de desmonte do Estado 
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brasileiro no quadro neoliberal de Estado mínimo. A autora aponta a falência do tipo nacional 

de associativismo, dando lugar a associações regionais. 

O modelo de associativismo arquivístico com filiais, e sua obrigação estatutária de 

repasse de 20% da receita para sede, provocou diferentes disputas que culminaram no 

rompimento através da extinção dos núcleos regionais em 1998. Conseqüentemente foram 

criadas as novas associações estaduais autônomas. Essa forma de representação da profissão 

seguiu como caminho de organização da categoria, apesar das rupturas. A distribuição das 

associações pelo país revela que ainda há ausência de representação da região norte e apenas 

uma do nordeste, conforme abaixo: 

 Associação dos Arquivistas Brasileiros – AAB-RJ (1971) 

 Associação Brasiliense de Arquivologia – ABARQ (1998) 

 Associação dos Arquivistas de São Paulo – ARQ-SP (1998)  

 Associação dos Arquivistas do Rio Grande do Sul – AARGS (1999)  

 Associação dos Arquivistas da Bahia – AABA (2002) 

 Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro – AAERJ (2004) 

 Associação dos Arquivistas do Estado do Espírito Santo - AARQES (2005) 

 Associação dos Arquivistas do Estado do Paraná – AAPR (2006)  

 Associação de Arquivologia do Estado de Goiás (2006) 

Embora se reconheça um processo de fortalecimento da comunidade arquivística, 

inicia-se no final da década de 1980 uma desmobilização do movimento associativo 

unificado, ao tempo em que ocorre a institucionalização do terceiro aspecto das realizações 

que orientaram a formação do movimento: a legislação arquivística brasileira. A partir de 

1991, o país passou a contar com uma lei federal que legalizou a organização e a função das 

instituições e dos serviços arquivísticos públicos nas diferentes esferas de governo. 

Ainda segundo Fonseca (2004), assiste-se, nos anos 1990, a uma configuração do 

campo arquivístico com base na produção de conhecimento em arquivologia instalada na 

universidade, no crescente número de arquivistas diplomados por essa graduação específica e 

na implementação de mecanismos legais, e nacionais, de coordenação dos arquivos – 

previstos pela Lei de Arquivos. 

A legalização da organização e da função das instituições e dos serviços arquivísticos 

públicos nas diferentes esferas de governo, na Lei nº 8.159 de 1991, dispõe sobre a política 

nacional de arquivos públicos e privados, centrada na gestão dos documentos, concedendo ao 

Arquivo Nacional uma autoridade privilegiada. O Conselho Nacional de Arquivos, previsto 
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na legislação, tem abrangência sobre os diferentes poderes e esferas de governo e ficou 

vinculado ao Arquivo Nacional.  

Desde 2003, a autoridade arquivística do Arquivo Nacional foi ainda mais afirmada 

pelo decreto presidencial que instituiu o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo – 

SIGA
2
. Concretamente, significa coordenar os serviços de arquivo do poder executivo federal, 

organizando comissões setoriais ligadas àquele órgão. É curioso o fato de que também há o 

Sistema de Serviços Gerais – SISG
3
, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

anterior, com competência sobre a documentação e as comunicações administrativas nos 

órgãos federais. 

Nos últimos cinco anos surgiu uma crise no cenário das várias associações 

profissionais brasileiras, a partir da necessidade de promover ações integradas no campo 

arquivístico. A primeira iniciativa, em 2006, foi a Executiva Nacional das Associações 

Regionais de Arquivologia – ENARA, com a presidência rotativa entre as entidades filiadas, 

apenas Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Brasília e Paraná. Esse grupo tem insistido na 

legitimidade de sua representação nacional, criando sites, blogs, listas de discussão, redes 

sociais e pronunciamentos sobre assuntos de interesse para a área, além de organizar o 

Congresso Nacional de Arquivologia, com o mesmo calendário bianual do Congresso 

Brasileiro de Arquivologia, realizado desde 1972 pela AAB (SILVA, 2010). 

 Por outro lado a AAB, legitimada pela sua história e realização do congresso há quatro 

décadas, criou em 2007 o Fórum das Associações Profissionais de Arquivologia para reunir 

entidades que atuam no âmbito dos arquivos, sem prejuízo de suas respectivas autonomias. A 

adesão inicial foi de São Paulo, Goiás, Bahia e Rio Grande do Sul. Os baianos se vincularam 

às duas iniciativas. A integração dos profissionais, na visão desse fórum, primeiro passaria 

por conhecer o perfil dos profissionais que atuam na área. Foi elaborado e disponibilizado no 

site o questionário a ser preenchido por profissionais que desenvolvessem atividades 

arquivísticas em arquivos, centros de documentação e centros de memória. Os resultados do 

Censo dos Profissionais de Arquivo no Brasil não estão disponibilizados. 

Recentemente foi fundado o Sindicato Nacional dos Arquivistas e Técnicos de 

Arquivo – SINARQUIVO, em 2008, visando defender os interesses e os direitos da classe e 

fiscalizar o exercício ilegal da profissão (SILVA, 2010).  

                                                 
2
 Decreto n° 4.915, de 12 de dezembro de 2003. Dispõe sobre o Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - 

SIGA, da administração pública federal, e dá outras providências. 

3 Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994. Dispõe sobre o Sistema de Serviços Gerais (SISG) dos órgãos civis 

da Administração Federal direta, das autarquias federais e fundações públicas, e dá outras providências. 
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Por fim, a noção de campo arquivístico apreende as práticas discursivas e a 

distribuição de posições relacionadas entre trabalhadores dos arquivos, instituições 

custodiadoras de acervos arquivísticos, associações de profissionais da área, instituições de 

ensino de arquivologia, produtores de conhecimento arquivístico, usuários de arquivos e 

organizações servidas pelas funções arquivísticas. Aponta para um lugar em que se produz e 

se reproduz tanto a preocupação com os arquivos, como a competência para o trabalho 

arquivístico. 

A institucionalização do campo arquivístico no Brasil, a partir do ano de 1991, parece 

ser uma realização – e também o esgotamento da agenda – do associativismo instituído 

através da Associação dos Arquivistas Brasileiros, em 1971, com a finalidade assumida de 

estabelecer um modelo nacional de institucionalização da arquivologia (curso universitário), 

do arquivista (profissão de quem cursou essa graduação) e dos arquivos (legislação 

arquivística). 

As instituições arquivísticas públicas no Brasil hoje envolvem pelo menos quatro 

dimensões: historiográfica - indicando o envolvimento e o compromisso de uma instituição 

arquivística com a produção de conhecimento histórico; republicana – apontando para a 

autoridade arquivística de uma instituição como o Arquivo Nacional para proteger o público 

do privado e o privado das investidas do público, na medida em que operacionaliza o acesso, 

a classificação e a destinação de documentos públicos; cartorial – supondo os poderes de 

autenticação, testemunho e fonte autêntica como efeito do regime de controle e custódia do 

acervo; e cultural - ser equipamento ou instituição-memória (LISSOVSKY, 2004).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os seis trabalhos analisados são distintos em seus objetivos específicos de pesquisa, 

mas realizam interpretações sobre a trajetória da área arquivística no país. As posições vão 

desde uma origem identificada na criação do Arquivo Nacional, em 1838; nas duas iniciativas 

da instituição, de 1911 e 1960, dos cursos de diplomática e depois de arquivo; no papel do 

DASP e da FGV na modernização do Estado; no movimento associativo da década de 1970; 

no projeto de modernização do Arquivo Nacional nos anos de 1980; e, na configuração do 

campo a partir de 1991 com os cursos universitários e as leis da profissão e dos arquivos. 

Os argumentos reforçam a condição determinante do movimento associativo na 

institucionalização do campo arquivístico no Brasil. Refere-se a uma instância de ação 

coletiva em que se pode observar o trabalho de lembrança e esquecimentos sobre a 
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institucionalização do arquivista e da arquivologia no país, constituindo um campo como 

lugar em que se produz e se reproduz tanto a preocupação com os arquivos, como a 

competência para o trabalho arquivístico. Desse modo, nota-se um processo histórico que 

caracteriza os vigentes sentidos em disputa para arquivo (objeto), arquivologia (saber) e 

arquivista (especialista). 
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