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Resumo: Este trabalho apresenta os resultados parciais de um projeto de pesquisa em desenvolvimento 

e visa apresentar uma primeira abordagem do processo de institucionalização da arquivologia no 

Brasil, a fim de compreender a sua evolução histórica, identificando a gênese das práticas e do 

conhecimento arquivístico no país entre a década de 1950, com a gestão do historiador José Honório 

Rodrigues na direção do Arquivo Nacional, e seu desenvolvimento até a década de 1970 com a criação 

e atuação da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB). Procuramos analisar a dinâmica social 

que está presente no conhecimento estruturado e também na luta dos diferentes atores que produzem, 

reproduzem e discutem a arquivologia, isto é, atuam na concepção de uma nova profissão e na 

institucionalização da disciplina neste período. À luz de uma análise que procurar combinar elementos 

conceituais e metodológicos da história e da sociologia, o estudo acompanha a trajetória histórica da 

disciplina no país e sua conformação por meio da reflexão sobre diferentes eventos do período, tais 

como a presença de técnicos estrangeiros e a criação do Curso Permanente de Arquivos do Arquivo 

Nacional, durante a gestão Honório Rodrigues, a implementação do Sistema de Arquivos da Fundação 

Getúlio Vargas, a realização dos congressos de arquivologia e a regulamentação da profissão de 

arquivista e técnico de arquivo. Este conjunto de eventos corresponde ao processo de formação e 

desenvolvimento dos sistemas conceitual (objetos conceituais) e social (atores sociais) da 

arquivologia, marcado pela busca de consensos e alguns embates que se tornarão mais evidentes na 

década de 1980. 
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Abstract: This work presents a first approach of the institutionalization process of archival science in 

Brazil in order to understand its historical evolution, identifying the genesis of archival practices and 

knowledge in the country between the 1950s, with the management of the historian José Honório 

Rodrigues in the direction of the National Archives and its development until the 1970s with the 

creation and performance of the Association of Brazilian Archivists (AAB). We tried to analyze the 

social dynamics that are present in the structured knowledge and also the struggle of different actors 

who produce, reproduce and discuss the archival science, that is, act in the design of a new profession 

and the institutionalization of the discipline in this period. In the light of an analysis that seek to 

combine conceptual and methodological elements of history and sociology, the study follows the 

historical trajectory of the discipline in the country and its conformation by reflecting on different 

events of the period, such as the presence of foreign experts and creation Course Permanent Archives 

of the National Archives during the administration Jose Honório Rodrigues, the implementation of the 

Archives System Getulio Vargas Foundation, the realization of conferences and archival regulation of 

the profession of archivist and technical. This set of events corresponds to the formation and 

development of conceptual systems (conceptual objects) and social (social actors) of archival science, 

marked by the pursuit of consensus and some themes that will become more evident in the 1980s. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

           Este trabalho tem como objetivo apresentar uma primeira reflexão sobre o processo de 

institucionalização da arquivologia no Brasil, a fim de compreender a sua trajetória histórica, 

identificando a gênese das práticas e do conhecimento arquivístico no país e sua evolução 

entre as décadas de 1950 e 1970. Os marcos cronológicos situam-se entre o início da gestão 

do historiador José Honório Rodrigues na direção do Arquivo Nacional e da concepção e 

implantação do sistema de arquivos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no final da década de 

1950, e a regulamentação das profissões de arquivista e técnico de arquivo em 1978, após 

intensa atividade da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB).  

           Para desenvolver este estudo considera-se que a pesquisa em arquivologia tem lugar 

em condições particulares de multidisciplinariedade e um dos principais componentes da 

investigação na área refere-se à história da disciplina. Em síntese, os processos de 

institucionalização, os princípios e as bases da arquivologia podem constituir-se em objeto de 

pesquisa pertinente, suscetível de ser estudado dentro de uma perspectiva histórica (Couture; 

Matineau; Ducharme, 1999, p.55). 

           Tomamos ainda como referência alguns elementos conceituais e metodológicos da 

história e da sociologia da ciência, e procuramos analisar a dinâmica social e de rede de atores 

que está por trás do conhecimento estruturado em instituições e também da luta dos diferentes 

agentes que produzem e reproduzem a arquivologia, isto é, atuam na criação de uma nova 

profissão e na institucionalização da disciplina.   

           O processo de institucionalização da arquivologia no país e sua relação com o estatuto 

científico que a disciplina busca adquirir encontram um ponto de inflexão neste estudo. Nesta 

perspectiva, não há como dissociar a aplicação dos princípios teóricos, dos métodos e das 

práticas arquivísticas, historicamente construídos, das ações e estratégias dos seus principais 

atores sociais.  

            No Brasil, nos últimos anos alguns estudos (Camargo, 2000; Fonseca, 2005, 2006; 

Rodrigues, 2006; e Marques, 2007) têm tomado como objeto de análise o percurso histórico 

da disciplina no país, para afirmar o papel da universidade na certificação de seu “status 

científico”, embora reconheçam a contribuição de outros atores. Os resultados alcançados 

nestes estudos – mesmo que parciais - parecem concluir que a arquivologia, passa por um 

processo de institucionalização como disciplina acadêmica, já começa a delinear o que 

chamamos de “comunidade científica”, e a identificação de grupos de pesquisa aponta para a 

consolidação dessa comunidade.  
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           Para realizar uma reflexão sobre o processo histórico de institucionalização da 

arquivologia no Brasil entre as décadas de 1950 e 1970, a metodologia do estudo está 

ancorada em dois eixos. Um primeiro, dedicado a pesquisa em bibliotecas e fontes 

documentais de arquivos, e, um segundo, voltado para o conjunto de entrevistas
1
 com 

profissionais que foram personagens no processo de institucionalização da arquivologia no 

país e ao mesmo tempo são especialistas reconhecidos, com larga experiência na implantação 

de sistemas de arquivos e programas de gestão de documentos.  

            Procuramos nos valer também de outras fontes documentais, como a revista Arquivo 

& Administração publicada nas décadas de 1970 e 1980, quando passou a sofrer interrupções, 

os anais dos congressos brasileiros de arquivologia
2
, e o Mensário do Arquivo Nacional 

(MAN). Os arquivos permanentes do Arquivo Nacional, da Associação dos Arquivistas 

Brasileiros (AAB), da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da UNIRIO, localizados no Rio de 

Janeiro, também são objeto de consulta, por conterem os documentos que registram esses 

processos nas referidas instituições e constituírem fontes inéditas para esta temática de 

pesquisa. 

 

2 A ARQUIVOLOGIA NO BRASIL: AS PESQUISAS SOBRE SUA 

INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

            A arquivologia no Brasil se desenvolveu buscando estabelecer laços estreitos com o 

conhecimento que se produziu em países da Europa e nos Estados Unidos. A formação dos 

principais quadros profissionais que atuaram no país entre as décadas de 1950 e 1970 passou 

de alguma forma pela influência das “escolas” vinculadas às tradições norte-americana ou 

francesa. Nas décadas seguintes, os esforços de uma reflexão original proveniente das 

instituições arquivísticas ou das universidades, se valeram ainda de uma aproximação com 

outras escolas, entre as quais destacam-se a canadense, representada pelo grupo de arquivistas 

do Quebéc, vinculados à Universidade de Montreal, e a espanhola com a tradição dos estudos 

produzidos nos ambientes da administração e da formação universitária. 

                                                 
1
 No escopo do projeto foram e ainda serão realizadas entrevistas com os ex-dirigentes da AAB, Helena Corrêa 

Machado, José Pedro Esposel, Marilena Leite Paes, Nilza Teixeira Soares, e Astréa Moraes e Castro; 

profissionais que atuaram na área, especialmente aqueles que atuaram como docentes e alunos do Curso 

Permanente de Arquivos do Arquivo Nacional nas décadas de 1960 e 1970.  
2
 A coleção de Arquivo & Administração (1972-1999) e os anais dos congressos de arquivologia (1972-2000) 

encontram-se disponíveis no CD-ROM Comemorativo, AAB, 2006. 
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            Para compreendermos melhor o quadro acima apontado, recorremos a alguns trabalhos 

que realizaram uma reconstituição histórica da arquivologia
3
 e dos arquivos. A minuciosa 

pesquisa realizada pelo grupo de arquivistas portugueses (Silva et al, 1998) revela-nos, por 

exemplo, a estreita relação estabelecida desde os seus primórdios entre o conhecimento 

arquivístico, a administração e o poder público (Fonseca, 2005, p.30).  

           No Brasil, os estudos voltados para a temática sobre o estatuto científico e/ou o 

processo de “institucionalização” da disciplina são muito recentes, remontam ao final da 

década de 1990. Esses estudos se originam nas universidades, nas quais programas de pós-

graduação dedicam linhas de investigação voltadas ao problema dos arquivos. 

            Nesse sentido, podemos mencionar Jardim (1998); Camargo (2000); Fonseca (2005; 

2006); Rodrigues (2006), e Marques (2007) que embora partam de objetos e objetivos 

distintos, sob diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, acabam por contribuir para 

aquilo que devemos tomar como linha de investigação: a análise do processo de 

institucionalização da disciplina no Brasil, pois nele encontramos não apenas o uso dos seus 

(da disciplina) fundamentos teóricos, mas também as práticas que aqui imprimimos. 

Devemos, portanto, romper a dicotomia teoria e prática, saber e fazer, pois são indissociáveis. 

Conforme Maria Odila Fonseca (2005), devemos pensar a arquivologia como uma área do 

conhecimento, na qual pesquisa, ensino, e aplicações devem formar um conjunto harmônico e 

articulado. Ao longo do tempo, sua desqualificação como disciplina científica, teve como 

argumento central sua suposta vocação para limitar-se às práticas empíricas de organização. 

            É possível identificar um processo de superação desse quadro, sobretudo a partir da 

década de 1990 com a expansão do ensino universitário de graduação e o crescimento do 

número de dissertações e teses concluídas em programas de pós-graduação nas áreas da 

Ciência da Informação (UFF, UnB, UFMG, UFPB) e da História Social (USP), por exemplo.  

            Contudo, estes estudos voltados à compreensão do processo de institucionalização da 

disciplina, desenvolvidos no âmbito da universidade, devem incorporar elementos de outras 

disciplinas, como a sociologia das profissões ou a sociologia da ciência. Nesta, autores como 

Robert Merton (1970; 1974), Thomas Kuhn (2000), Bruno Latour (2008), Pierre Bourdieu 

(1983; 2007) apenas para citar os principais nomes, possuem trabalhos basilares que 

estabeleceram marcos teórico-metodológicos e ensejaram a formação de correntes do 

                                                 
3
 Mesmo considerando a coexistência dos conceitos de arquivologia e arquivística no Brasil, optamos pelo uso 

do primeiro, considerando sua legitimação no Brasil e tomando como referência a definição adotada pelo 

Dicionário brasileiro de terminologia arquivística (2005) elaborado pelo Arquivo Nacional: “Disciplina que 

estuda as funções do arquivo (1) e os princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, 

preservação e utilização dos arquivos (1). Também chamada de arquivística (p.37). 
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pensamento sociológico sobre a atividade científica. Conceitos como ethos científico, “ciência 

normal”, “campo científico”, “comunidade científica”, “capital científico”, “capital 

simbólico”, entre outros, devem ser apropriados por pesquisadores da área arquivística.  

            Este estudo consiste em uma pesquisa original sobre aos aspectos históricos e 

sociológicos da institucionalização da arquivologia no Brasil, como disciplina formalmente 

integrada ao conjunto das áreas do conhecimento científico. Entre as décadas de 1950 e 1970 

inúmeros eventos lançaram as bases do conhecimento, dos métodos e das práticas que aqui se 

estabeleceram nas décadas seguintes. Na linha de análise que buscamos afirmar, os impasses, 

as relações com outras disciplinas, e os desafios de autonomização e legitimação social 

experimentados pela arquivologia nos dias atuais podem ser enfrentados sob outra perspectiva 

na medida em que se amplia a compreensão sobre este período.  

           Uma das primeiras tentativas de reunir informações e sistematizar uma reflexão sobre 

as perspectivas da produção do conhecimento no cenário internacional e o caso brasileiro foi 

empreendida por José Maria Jardim, que abordou a “emergência de novas dimensões no 

campo arquivístico” (1998, p.2), em resumo, novos espaços (científicos, tecnológicos, sociais) 

de conhecimento em processo de reestruturação. No texto, a discussão sobre o estatuto 

científico da disciplina transita pela literatura internacional e articula-se com o levantamento 

da produção e da comunicação do conhecimento arquivístico em periódicos brasileiros, na 

primeira metade da década de 1990. 

            Em seu livro Arquivologia e ciência da informação, Maria Odila Fonseca (2005, p.67) 

afirma que a história dos arquivos e da disciplina arquivística no Brasil pode ser analisada 

desde muito antes da década de 1970, e aponta para aquilo que, na sua visão, constitui uma 

lacuna historiográfica da área.  

            No final da década de 1950, ao assumir a direção do Arquivo Nacional, o historiador 

José Honório Rodrigues iniciou um processo cujos aspectos políticos e técnicos, que 

incidiram sobre a arquivologia no país, ainda não foram devidamente estudados. Ao relatório 

A situação do Arquivo Nacional, publicado por ele em 1959, somaram-se outras importantes 

iniciativas, entre as quais a publicação de um grande número de textos técnicos, sobretudo a 

tradução de originais norte-americanos e europeus, a elaboração do anteprojeto do Sistema 

Nacional de Arquivos, a visita de técnicos estrangeiros e a estruturação do Curso Permanente 

de Arquivos do Arquivo Nacional. No mesmo período em que José Honório Rodrigues 

procurava imprimir uma gestão renovadora à principal instituição arquivística do país, 

iniciava-se na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro, uma experiência pioneira, 
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mediante a implantação de um sistema de arquivos e da gestão de documentos, que se tornou 

referência para outras instituições.  

            Mas foi na década de 1970 que se delinearam alguns parâmetros fundamentais, 

definidores do processo de formação e desenvolvimento dos sistemas conceitual (de idéias) e 

social (de atores) da disciplina em nosso país. Neste período podemos citar a criação da 

Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB)
4
, em 1971, o surgimento do primeiro periódico 

especializado, a revista Arquivo & Administração, lançada em 1972 por iniciativa da AAB, a 

realização regular de congressos de âmbito nacional e a regulamentação da profissão. Foi 

também naqueles anos que surgiram os primeiros cursos universitários, como decorrência de 

decisão do Conselho Federal de Educação, de março de 1972, que autorizou a criação de 

cursos de arquivologia em nível superior. 

            Os princípios essenciais e os elementos teóricos constitutivos da disciplina nasceram 

na Europa e na América do Norte a partir do século XIX. Nos países centrais, seu 

desenvolvimento estabeleceu-se, como em tantas outras áreas, sobre a observação baseada na 

experiência, que desembocou na fixação de princípios básicos. Estes, por sua vez, 

determinaram uma metodologia e uma linguagem próprias que identifica e distingue a 

arquivística de outras ciências e disciplinas afins (Heredia Herrera, 1993, p.28). Este 

conhecimento gerado no centro institucionalizou-se ao longo dos séculos XIX e XX em 

estruturas e instituições, como universidades, conselhos, associações e periódicos. Esse 

„europocentrismo arquivístico‟, apesar do aparecimento de novos lugares de produção como 

Austrália e Canadá, ainda marca o cenário científico e político da disciplina na atualidade. 

Contudo, desde a década de 1980 podemos identificar numerosas iniciativas de formulação de 

políticas e cooperação no campo da divulgação do conhecimento, que ao tomarem os 

arquivos, a profissão de arquivista e a disciplina arquivística como objeto de interesse, tinham 

a preocupação de contemplar a dimensão regional latino-americana
5
.  

            No Brasil, ainda que de forma incipiente, surgiram, nos anos mais recentes, pesquisas 

em programas de pós-graduação, nas áreas das ciências da informação, da história e da 

comunicação. Segundo Fonseca (2005, p.70), a década de 1990 pode ser caracterizada como 

                                                 
4
 Com relação ao tema do associativismo profissional existem ainda lacunas quanto ao seu papel no processo de 

institucionalização da disciplina. Para Vivas Moreno (2004, p.91), uma das características da última fase do 

desenvolvimento arquivístico, a partir da segunda metade do século XX, é o aumento do associativismo 

profissional e sua importante função de manter os equilíbrios necessários para a formação, complementando 

assim o ensino acadêmico. 
5
 A realização dos congressos de arquivologia do Mercosul, a partir de meados da década de 1990, é um 

exemplo deste movimento de fortalecimento regional.  
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um período de consolidação da universidade como espaço político e acadêmico importante na 

configuração da disciplina. Na última década, um dos aspectos representativos desse processo 

é a significativa ampliação dos cursos de graduação em arquivologia
6
. 

            Para Ana Maria Camargo (2000), a disciplina defronta-se com um dilema central, 

presente na própria instituição universitária, onde o lócus das experiências plurais e 

contraditórias, da instância crítica, do debate e da construção do conhecimento como 

elementos básicos da formação, cede vez ao domínio de critérios tecnocráticos de gestão, à 

hegemonia de valores utilitários, a uma visão predominantemente operacional e instrumental 

do saber. A arquivologia está associada a programas de formação dominados em grande parte 

por estrita racionalidade técnica que se traduz em uma imagem profissional intimamente 

vinculada ao “domínio de saberes utilitários” (2000, p.3). Nesse sentido, desatar os nós do 

permanente descompasso entre a teoria e a prática significa a possibilidade de requalificar a 

arquivologia e estabelecer as conexões necessárias entre ensino e pesquisa. 

            No Brasil, possuímos uma tradição de participação em sociedades profissionais, ainda 

que estas tenham experimentado períodos de instabilidade em suas trajetórias. Para Maria 

Odila Fonseca, a tarefa de pesquisadores, docentes e profissionais de instituições arquivísticas 

é transformar uma categoria profissional em uma comunidade científica, constituída em torno 

de um grupo profissional, identificado com um objeto que deve ser trabalhado “à luz de 

reflexões sistemáticas, baseadas em estudos feitos a partir de metodologia científica” (1999, 

p.187).  

            A análise do processo de institucionalização da arquivologia no Brasil, a partir dos 

anos 50, não pode deixar de relacioná-lo às características peculiares do contexto histórico de 

interações entre Estado, política, sociedade, ciência e cultura. Ao mesmo tempo, é necessário 

investigar os termos das relações que ela estabelece com outras disciplinas como a 

biblioteconomia, a documentação e a história. O tema das condições de institucionalização 

desta disciplina em nosso país há algum tempo carece de pesquisas originais que resultem do 

uso dos métodos e elementos conceituais da história e da sociologia da ciência.  

 

                                                 
6
 Em 2008 existiam no país 13 cursos de graduação em arquivologia, nas seguintes universidades: Universidade 

Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade de Brasília (UnB), 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM). 
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3 INSTITUCIONALIZAÇÃO DA CIÊNCIA E A PERSPECTIVA DE ANÁLISE DA 

ARQUIVOLOGIA NO BRASIL 

 

            Uma disciplina científica, para reivindicar tal condição, necessita de um conjunto de 

componentes claros, definidos e organizados. A ciência pode ser considerada como um 

sistema de teorias, leis, e métodos científicos que expliquem a realidade às quais se dedicam, 

tendo objetos e objetivos definidos que demonstrem sincronia com a base de conhecimento a 

que pertencem; e apresenta estruturas formais e informais que permitam disseminar os 

conhecimentos produzidos. 

            A pesquisa, o ensino, a divulgação e a aplicação do conhecimento de uma disciplina, 

são os quatro elementos fundamentais para que esta se consolide como uma disciplina 

científica. Partindo do pressuposto que a ciência é a geração do conhecimento, a pesquisa 

desempenha o papel principal entre aqueles quatro elementos, pois, ela é a função básica da 

ciência, enquanto as demais são subseqüentes. A pesquisa representa o propósito da 

descoberta, da atualização e da evolução do conhecimento, além de proporcionar o 

desenvolvimento científico e tecnológico (Bunge, 1980; Whitley, 1980). 

            Podemos entender a ciência como um sistema de idéias e ações que se forma por 

processos. Esses processos determinam o que se denomina de sistema conceitual (objetos 

conceituais) e sistema social (atores sociais) que se consolidam pelas atividades 

desenvolvidas, atribuindo à ciência o devido reconhecimento. Na visão de R. Whitley (1974) 

a ciência pode ser visualizada por duas vertentes: a cognitiva e a social. Destaca ainda que 

uma ciência se oficializa pelo reconhecimento que lhe é atribuído pela sua comunidade e por 

outras comunidades científicas. 

            A constituição de uma disciplina científica refere-se à formação e ao desenvolvimento 

consistente dos sistemas conceitual (sistema de idéias) e social (sistema de atores) 

reconhecidos por sua comunidade. A constituição de uma disciplina envolve processos e 

mecanismos que se constroem e se legitimam no seu espaço de atuação, pelos atores, 

possibilitando que a ciência em questão adquira o seu estatuto científico. 

            Os cursos universitários, as sociedades profissionais, os periódicos científicos, assim 

como as agências de fomento e os eventos científicos são considerados como estruturas 

formais que fornecem os componentes sociais de que uma disciplina científica precisa para 

possuir uma identidade. 
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            Todos esses componentes revelam a importância das instituições e dos veículos de 

comunicação na transmissão, divulgação, registro e preservação dos conhecimentos 

produzidos por um segmento social científico. São elementos sociais da ciência do tipo 

formal, pois se formalizam pelas suas características singulares, nas formas e nos processos de 

produção e comunicação de conhecimentos, e são legitimados pela comunidade. Todavia, 

existem outros elementos sociais não formalizados e que se legitimam de forma bastante 

peculiar, entre eles os colégios invisíveis. 

            Para uma disciplina científica se institucionalizar, o seu estatuto científico deve 

possuir um alto grau de maturidade, confirmando sua vocação na atividade de pesquisa. 

Whitley (1974) aponta que a institucionalização acontece por meio de processos, 

determinados pela clareza e pela organização dos seus componentes conceituais e sociais. Seu 

trabalho, desenvolvido no domínio da sociologia da ciência, propõe um modelo de análise 

voltado á institucionalização de uma ciência. Para esse autor, a institucionalização é a 

constituição de um campo científico e como ele se formaliza e se incorpora ao conjunto das 

ciências, tendo em vista suas práticas, seus processos, seus instrumentos e seus arcabouços 

teórico e metodológico.  

            Ainda de acordo com a perspectiva de Whitley (1982) “campos disciplinares 

desenvolvem uma dinâmica social própria”. Isto é, a diversidade e a pluralidade dos campos 

disciplinares é enfatizada pelo autor  que critica a visão monolítica da ciência segundo a qual 

existiria um único padrão de desenvolvimento do conhecimento e de sua organização social. 

Considera que as disciplinas constituem uma ampla federação de campos de pesquisa, com 

tópicos específicos e que compartilham objetos, conceitos e técnicas. Formam assim distintas 

comunidades científicas, que reúnem grupos autônomos de produtores e consumidores de 

conhecimento, os quais decidem suas próprias prioridades e procedimentos. 

            Esses diversos aspectos abordados pela sociologia da ciência podem nos fornecer 

elementos para pensarmos a institucionalização da arquivologia no Brasil. 

 

4 A ARQUIVOLOGIA NO BRASIL: ENTRE A LUTA ASSOCIATIVA E A 

PROFISSIONALIZAÇÃO  

 

            Na origem da institucionalização da arquivologia como disciplina no Brasil, podemos 

identificar as primeiras etapas do processo de criação e implantação do Sistema de Arquivos 

da Fundação Getúlio Vargas, no final da década de 1950. Não seria demasiado afirmar o 
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pioneirismo desta instituição na área dos arquivos. Criada em 1944 com o objetivo de realizar 

estudos e pesquisas no campo da administração pública e privada e promover a capacitação de 

pessoal para o desempenho dessas atividades, a FGV tem sua trajetória inicial associada ao 

pensamento do ex-presidente do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), 

Luis Simões Lopes, e aos poucos construiu uma sólida reputação e uma visível centralidade 

no cenário político, administrativo e científico brasileiro. Não por acaso, ali ganhou forma no 

início da década de 1950 o projeto de criação do Instituto Brasileiro de Bibliografia e 

Documentação (IBBD), para o qual desempenhou papel central. O estudo das possíveis 

relações entre o projeto do IBBD, suas conseqüências e a institucionalização da arquivologia 

pode contribuir para o entendimento do percurso desta disciplina no país.   

            No mesmo período em que participava do projeto de criação do IBBD, a FGV dava 

seus primeiros passos no sentido de um projeto profissional para a administração dos seus 

arquivos. O projeto de constituição do arquivo da Fundação Getúlio Vargas ganhou forma a 

partir do momento que passou a contar com a colaboração de Maria de Lourdes Costa e 

Souza, convidada por Luis Simões Lopes em 1959 para, ao lado de Marilena Leite Paes, 

conceber e implantar o sistema de arquivos. Aos poucos esta experiência conduzida com base 

nos princípios da moderna arquivologia – de matriz norte-americana - tornou-se referência 

para inúmeras instituições públicas e privadas em todo o país. 

            Os ventos que sopraram pelos lados da FGV também alcançaram a esfera pública. No 

início da década de 1960, no âmbito da administração pública, uma nova experiência no 

campo da gestão de documentos, se mostraria profícua por longo período. No antigo Estado 

da Guanabara, o processo de reestruturação administrativa, levou à direção da Divisão de 

Documentação, Helena Corrêa Machado, servidora pública concursada pelo DASP, 

bibliotecária recém formada, que assumiu a tarefa de estruturar a gestão dos arquivos. Essa 

experiência teve repercussões pelas décadas seguintes. 

            À institucionalização dos projetos da Fundação Getúlio Vargas e da administração 

pública no Rio Janeiro, entre o final da década de 50 e início da década de 60, podemos somar 

a gestão inovadora do historiador José Honório Rodrigues à frente do Arquivo Nacional no 

período compreendido entre 1958 e 1964. Durante a administração José Honório destacam-se 

as visitas dos arquivistas Henri Boullier de Branche, da França, e T. Schellenberg, dos 

Estados Unidos, e a criação e implementação do Curso Permanente de Arquivos. Embora não 

tenham existido relações orgânicas entre as duas experiências acima descritas e o processo 

institucional do Arquivo Nacional no período, é possível afirmar que se complementam na 
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medida em que incorporam em graus diferenciados aspectos relacionados à experiência 

prática; ao conhecimento teórico e metodológico; à profissionalização e às políticas públicas. 

 Nos anos 50, a tarefa de modernizar a burocracia do Estado permanecia como uma 

necessidade fundamental. Ao lado da formação de pesquisadores e do fortalecimento do 

ensino superior, acordos de cooperação bilateral, serviam para o intercâmbio tecnocientífico, 

que incluía a vinda de técnicos estrangeiros ao país e a viagem de quadros da administração 

pública brasileira para estudos no exterior. No contexto da euforia desenvolvimentista do 

governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), o país vivenciou um processo de modernização 

capitalista com a crescente e decisiva participação do Estado na economia.  

 A institucionalização da arquivologia a partir da segunda metade da década de 50 

revela-nos elementos comuns no que se refere ao lançamento das bases de uma disciplina 

associada a um Estado em expansão. A FGV embora fosse uma instituição de direito privado, 

desempenhava uma função pública na formação de quadros técnicos profissionais, sobretudo 

para as agências do Estado. Nessa análise também pudemos observar a combinação de 

influências sobre os profissionais brasileiros, com a prevalência de uma matriz “anglo-

saxônica” sobre determinados agentes (indivíduos e instituições) que lideraram processos de 

institucionalização da disciplina, com uma marca inegável na gestão dos arquivos 

institucionais ainda sob a esfera da administração. Responsáveis pelo conhecimento que se 

construiu nas décadas de 50 e 60, esses e novos atores se articulariam na década seguinte, em 

torno da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB). 

 O que podemos fazer pelos arquivos e pela arquivologia no Brasil? Essa pergunta 

formulada por José Pedro Esposel ao grupo de profissionais que atuavam na área, e foram 

convocados à encontrar resposta para essa questão, norteou a atuação da associação 

profissional no período.     

 Narrada pelos principais atores presentes à reunião realizada em abril de 1971, a 

indagação voltada à proteção e defesa dos arquivos motivou o referido grupo a criar ainda 

naquele ano a Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB). Naquele contexto, profissionais 

em atuação, sobretudo em instituições do Estado, mobilizaram-se, no Rio de Janeiro, pela 

criação da AAB, com o objetivo de congregar pessoas e instituições em torno da “causa dos 

arquivos”. 

 Os profissionais que atuavam nos arquivos estavam, sobretudo em instituições da 

administração pública e naquele contexto, o surgimento de uma associação com aquelas 

características só viria a fortalecer a ação do Arquivo Nacional, que vivia um processo de 
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descaracterização, perda de prestígio e capacidade de intervenção na formulação de políticas 

públicas para a área. A presença do então diretor Raul Lima e de inúmeros funcionários 

daquele órgão federal marca os primeiros tempos da entidade. No entanto, não havia atributos 

coletivos compartilhados pelos indivíduos – o habitus, suas formas de aquisição e de 

distinção. Havia interesses comuns. 

 A partir de sua criação a AAB passou a desempenhar papel central na 

institucionalização da arquivologia no país e na constituição de uma „comunidade 

profissional‟ que reunia arquivistas, bibliotecários, historiadores, advogados, e 

administradores entre outros que procuravam compartilhar de um mesmo projeto. A 

promoção, a partir de 1972, dos congressos brasileiros de arquivologia; a liderança nos 

esforços para criação do curso universitário e a regulamentação da profissão; e a publicação 

da Revista “Arquivo & Administração”, a partir de 1972, revelam uma grande capacidade de 

mobilização de estruturas institucionais e recursos.  

 Integravam o grupo fundador e núcleo restrito que conduziu a associação nesta década 

alguns profissionais que percorreram trajetórias no campo da arquivologia, a partir do final 

dos anos 50. Maria de Lourdes Costa e Souza, Marilena Leite Paes e Helena Corrêa Machado 

foram personagens centrais nesse processo de institucionalização da disciplina, agora também 

por meio da atuação da AAB.  

 Em torno da liderança política de José Pedro Esposel se constituiu um grupo que atuou 

de maneira coordenada e contribuiu para o desenvolvimento da disciplina nos anos 70. Os 

congressos, o periódico e as discussões do currículo mínimo foram fatos relevantes para a 

área, e os profissionais agrupados na associação estão entre os atores principais naquele 

contexto. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na medida em que identificamos o agrupamento de pessoas atuando no mesmo setor 

de atividade se constitui uma das primeiras manifestações da emergência de uma “profissão” 

ou, melhor de uma “comunidade profissional”. 

 Contudo, a existência de uma comunidade profissional que se constitui naquele 

contexto, não significou a conformação de um campo disciplinar delimitado. A criação do 

curso universitário se revelaria apenas o primeiro passo de um longo caminho na direção de 

um “projeto científico-acadêmico”, que somente agora dá sinais de vida. As relações com 
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outras disciplinas como a história, a administração e a biblioteconomia apareciam – e ainda 

aparecerem - tensionadas pela necessidade de sua afirmação, mas também crivadas de 

imprecisões conceituais, teóricas e metodológicas.  

 No caso brasileiro, parece-nos que a compreensão do percurso da arquivologia até sua 

afirmação como disciplina científica de âmbito universitário não pode prescindir da 

compreensão da gênese e desenvolvimento do movimento associativo da área, intimamente 

vinculado a luta pelo reconhecimento profissional. No entanto, é preciso analisar essa história 

como um processo não linear e nem sempre harmônico, marcado por busca de prestígio e 

poder profissional, e dissensões entre seus diversos atores sociais (Rodrigues, 2006).   
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